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É inegável que necessitamos, baseado na necessidade atual dos profissionais de psicologia
voltados para o atendimento de crianças durante a pandemia do Coronavírus, da criação de
novas ferramentas tecnológicas de integração para realizar, de forma mais lúdica e eficaz, o
atendimento psicológico às crianças. Portanto, propõe-se a criação de uma plataforma lúdica
virtual que possibilite uma maior integração da criança no processo, para que mesmo sendo
realizado de forma remota, a criança e o psicoterapeuta possam desenvolver o vínculo de
confiança necessário para o processo terapêutico. Foi escolhido tal público alvo devido ao
grande aumento do número de crianças que, por causa da pandemia e o isolamento social, estão
sendo cada vez mais afetadas por problemas psicológicos como ansiedade, crises de pânico e
entre outros, porém, devido ao risco de contaminação, seus responsáveis não as levam até a
psicoterapia, sendo necessário maior investimento e atenção para a realização desses
atendimentos de forma remota. Em primeiro plano, este projeto científico tem como objetivo
geral ajudar os profissionais de psicologia que exercem trabalho na terapia com crianças a fazer
um atendimento eficiente com o público infantil de forma remota, a partir de um site criado

exclusivamente pelos estudantes de psicologia. Sabemos que, com a chegada do novo
coronavírus (COVID-19) no território brasileiro, os trabalhos realizados parar de forma
abrupta. Com isso, a criação deste site será exclusivamente para realizar anamnese com o
público infantil foi muito prejudicado. Sendo assim, as crianças não serão beneficiadas com
esse Projeto, caso os seus genitores procurem uma terapia infantil, e os psicólogos infantis
exercerão seu trabalho, além de manter o isolamento social para diminuir o avanço do vírus.
Ademais, os objetivos específicos do referido trabalho são ajudar na atenção em saúde e no
processo de psicoterapia para as crianças, fazer com que os psicólogos tenham uma melhor
ferramenta para atender as crianças no contexto pandêmico e online e gerar lucros com a venda
do site. Em vista dos resultados, o site mencionado nos objetivos servirá como uma ferramenta
de captação de interesse do público infantil, que posteriormente esses interesses servirão para
facilitar o processo de entrevistas, anamnese, avaliação e psicoterapia feito por psicólogos.
Sintetizando, o site gerará lucros com venda do serviço para psicólogos. Para a produção desse
projeto, a princípio foram feitas pesquisas bibliográficas para melhor compreensão das
carências do público alvo. Para a produção do produto final utilizaremos a plataforma virtual
“Wix” que possibilitará a criação de um site já com uma hospedagem segura, onde os
profissionais poderão se cadastrar e usufruir de todos os benefícios, com o pagamento de uma
taxa mensal e uma porcentagem do seus os lucros dentro do site. A identidade visual do site
estará alinhada com as necessidades visuais do público alvo, bem como todo o conteúdo e
ilustrações. O site colocará a disposição dos usuários uma lista com os profissionais disponíveis
bem como seus dados, formação e trajetória; agenda onde poderão ser feitas as marcações das
datas e anotações (caso necessário); chat para o contato entre ambos (clientes/pacientes e
terapeuta) e uma página com conteúdos que estarão relacionados com a psicologia e as crianças,
no qual os próprios profissionais especializados poderão escrever nela. Dessa forma, o resumo
tem como intuito expor e esclarecer sobre a importância da integração de sites criados
exclusivamente para realizar atendimentos psicológicos de forma remota e online, levando em
consideração a inclusão de meios lúdicos para facilitar o acesso de indivíduos em tempos de

pandemia a fim de expandir sua escala de acessibilidade para o melhor atendimento de crianças
e esclarecimento de profissionais da saúde em tempos atuais de isolamento devido ao covid19.
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