
 
 

Atendimento psicológico na Paróquia ajuda a superar a ansiedade na 

pandemia 

 

Géssica Brandino 

 

As cenas que chegam pelo noticiário, no contato diário ou pela experiência direta da 

perda de familiares e pessoas amadas pela Covid-19 trouxe, para além do luto, 

sintomas de ansiedade em várias pessoas. Para ajudar a superar esse momento, o 

apoio de psicólogos tornou-se ainda mais fundamental.  

 

Na Paróquia Imaculado Coração de Maria, semanalmente, dois profissionais 

oferecem atendimento por um valor social. A iniciativa foi sugerida pelo psicólogo 

Aparecido Sidney da Silva, conhecido como Cidão, em 2015, e desde então, 

semanalmente, ele recebe pacientes para terapia, na qual adota a linha 

comportamental e a logoterapia.  

 

Recém-formada em psicologia, a paroquiana Natália Cecílio Lopes conhecia o 

trabalho feito pelo psicólogo na Paróquia e procurou o padre Javier para também 

oferecer seus serviços. A linha cognitiva/comportamental também é usada por ela.  

 

Cidão explica que não há necessidade de atestado médico para buscar ajuda 

profissional, disponível para crianças a partir dos seis anos até idosos, paroquianos 

ou não. Pelo atendimento feito por ele nas tardes de quarta e sexta-feira e nas 

manhãs de sábado, é cobrada a mensalidade de R$50 reais.  

 



Para quem desconhece como funciona uma terapia, Natália acrescenta que não é 

aconselhável estabelecer uma meta de sessões de atendimento, pois o tempo 

emocional é diferente do psicológico. Ela destaca que o fundamental é que as 

orientações dadas sejam colocadas em prática no dia a dia.  

 

“A terapia começa depois dos 60 minutos. A partir do momento que o paciente cruza 

a porta e decide o que vai fazer com o que aprendeu na sessão”, explica.  

 

A psicóloga realiza uma primeira sessão gratuita para que o paciente possa 

conhecer o trabalho. Para o tratamento, realizado nas manhãs de quarta e sexta-

feira, o custo por sessão fica em R$40. Assim como o valor praticado por Cidão, a 

quantia também é bem menor do mínimo de R$165 estabelecido pelo Conselho 

Regional de Psicologia de São Paulo.  

 

Com a pandemia, ambos relatam que cresceram os problemas de relacionamento 

familiar, ansiedade e depressão.  

 

Tristeza sem motivo aparente, síndrome do pânico, fobia por estar em lugares 

fechados e estresse foram os principais sintomas relatados nos atendimentos feitos 

por Cidão, entre eles o de pessoas que perderam parentes para a Covid-19 e 

relataram o medo de retomar o convívio social.  

 

“Eu recomendo o não isolamento, porque isso não vai ajudar, e atividades 

prazerosas que vão ajudar a passar pelo momento”, afirma.  

 

Natália também cita a falta de ar, palpitação, choro frequente e isolamento como 

sinais de que é preciso buscar terapia para superar o sofrimento. Ela orienta os 

pacientes a dar um passo de cada vez, indo até a esquina de casa ou ao mercado, 

sempre mantendo o uso da máscara.  

 

A realização de caminhadas diárias é uma recomendação chave, para trabalhar o 

emocional ao ver lugares diferentes e também praticar atividade física, reforça.  

 

“Quando a gente faz 30 minutos de caminhada por dia, a gente consegue oxigenar 

o cérebro, emagrecer e ter esse encontro com a gente”, diz.  

 

 

 


