
Campinas, 25 de Janeiro 2021 
 
SOLIDARIDADE SOCIAL - SOS SOFRIMENTO PSÍQUICO DE BEBÊS,        
CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 
 
 
Um Grupo de Psicanalistas das Sociedades, Grupos de Estudo e Núcleos,           
ligados à FEBRAPSI, solidarizados com o sofrimento dos pacientes e das          
equipes de saúde pelo padecimento com a COVID -19, está lançando um           
Programa Solidário de Atendimento à Comunidade:  
 
SOS ante o Sofrimento Psíquico de Bebês, Crianças e Adolescentes.  
 
Este Projeto foi idealizado por Alicia Beatriz Dorado de Lisondo, quem, com            
apoio da área de Infância e Adolescência FEBRAPSI, formou uma comissão           
para iniciar a proposta. O SOS é destinado a bebês, crianças e adolescentes             
em sofrimento psíquico, filhos de pais gravemente enfermos, internados ou já           
falecidos devido ao CORONAVIRUS. 
Também se destina a cuidadores, educadores, famílias acolhedoras,        
profissionais do Poder Judiciário, profissionais da Saúde, responsáveis em         
distintos âmbitos de atuação pela vida de bebês, crianças e adolescentes, que            
estão convidados a participar deste Projeto.  
  
1) A FEBRAPSI encaminhou um comunicado aos senhores presidentes das          
Sociedades, Grupos de Estudo e Núcleos para que seja divulgada esta           
proposta aos membros de cada instituição, com o contato de uma das            
secretárias da Federação. Ela centralizará e encaminhará para Rossana         
Nicoliello Pinho, da Sociedade de Psicanálise de Minas Gerais, WhatsApp (31)           
9957-6115, email rossananicoliello@gmail.com,a lista dos profissionais      
dispostos a trabalhar neste Projeto Solidário. 
 
2) Cada colega disponível para o atendimento encaminhará para a colega          
Rossana Nicoliello Pinho, responsável pela organização dos profissionais        
voluntários: 
 
-  Nome completo,  
-  Sociedade, Grupo de Estudo ou Núcleo de pertinência, 
-  Qualificação na Sociedade, Grupo ou Núcleo, 
-  Plataforma disponível, 
-  Horários e dias da semana disponíveis para o atendimento, 
-  Se já cursou os seminários de Observação de Bebês, Método Esther Bick, 
- Se completou a Formação em Psicanálise de Crianças e Adolescentes pela            
IPA. 
 
3) Serão formados Ateliers de 8 a 10 membros que se reunirão uma vez por               
semana durante 1:30 horas, para discutir os atendimentos, os         
encaminhamentos e também para estudar. Estes Ateliers serão coordenados         
por Membros Titulares, de preferência com formação em Análise de crianças e            
adolescentes. Os colegas interessados em coordenar os Ateliers deverão         
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entrar em contato com Marly Terra Verdi, WhatsApp (17) 99181-3073, do           
Grupo de Estudos de São José de Rio Preto e Região, informando: 
 
- Nome completo, 
- Sociedade, Grupo de Estudo ou Núcleo de pertinência, 
- Horários e dias da semana disponíveis para o Atelier, 
-  Se já cursou os seminários de Observação de Bebês Método Esther Bick, 
- Se completou a Formação em Psicanálise de Crianças e Adolescentes pela            
IPA. 
 
4) Cada Colega receberá dois pacientes, encaminhados por Thalita Salomão,          
da Sociedade Psicanalítica de Pelotas, WhatsApp (53) 98104-0202, e também          
os horários dos Ateliers que serão organizados por Marly Terra Verdi,           
WhatsApp (17) 99181-3073, do Grupo de Estudos de São José de Rio Preto e              
Região, com membros de diferentes Sociedades, Grupos de Estudos ou          
Núcleos. 
 
5)  O analista avisará a Thalita, quando a entrevista com o paciente tenha sido              
marcada e também em caso de desistência. Será muito importante verificar          
se o paciente encaminhado por Thalita foi prontamente atendido.  
 
6) Serão oferecidas três entrevistas de 50 minutos a cada paciente           
gratuitamente. Nos Ateliers será discutido o encaminhamento ou a         
continuidade do atendimento a cada paciente, pensado na sua singularidade. 
 
7)  O paciente será informado sobre os três atendimentos no primeiro contato            
com Thalita Salomão (contato acima). Também especificará se está         
consultando por ser pai de um bebé, de uma criança, de um adolescente ou              
para si próprio. O paciente informará se faz parte de uma equipe de Saúde e               
qual é sua função, ou se é um profissional do Poder Judiciário, profissional da              
Educação, funcionário de abrigos e/ou creches, outros. 

A informação sobre o setting será reiterada na primeira entrevista do            
atendimento. 
  
8) É importante que cada Sociedade, com a colaboração do Delegado da            
FEPAL de Bebês, Crianças e Adolescentes possa, com urgência, dispor de          
 uma lista dos recursos da comunidade, e da disponibilidade efetiva de uma            
rede de atendimentos para os encaminhamentos: Centros Clínicos de suas          
 Sociedades, serviços de atendimento em Universidades, etc. Será preciso         
solicitar a participação de profissionais voluntários para os atendimentos em          
Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Integração Sensorial, Psicomotricidade,     
Osteopatia Pediátrica, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, sempre que seja        
necessário.  
A organização dos profissionais para o trabalho interdisciplinar estará a cargo           
da médica pediatra Claudia Boutros de Carvalho, Coordenadora do Grupo          
Ninho de Bebes de São José de Rio Preto WhatsApp (17) 99723360. Dessa             
lista constará: 
 
- Nome do Profissional, 
- Profissão, 
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- Endereço completo, 
- Contatos e-mail, WhatsApp, 
- Horários disponíveis, 
- Número de pacientes que poderia receber, 
- Plataforma disponível para o atendimento, 
- Objetivo que pretende alcançar, 
- Possibilidades de encaminhamento. 
 
Se o psicanalista sentir necessidade de um encaminhamento multidisciplinar,         
entrar prontamente em contato com a Dra Claudia e com o profissional            
indicado. 
 
9) Será preciso realizar uma ampla divulgação em cada Sociedade, oferecendo           
o e--mail, o WhatsApp de Thalita Salomão, WhatsApp (53) 98104-0202 para           
agendamento dos pacientes e de Marly Terra Verdi,        
email-geppresidencia@gmail.com.br, WhatsApp (17) 99181-3073, para a      
formação dos Ateliers. 
.  
10) O coordenador de cada Atelier completará a coleta de dados: 
 
- Nome do paciente, 
- Idade, 
- Número de entrevistas recebidas, 
- Consulta com outro profissional para um trabalho interdisciplinar, nome do           
colega, especialidade, numero de atendimentos oferecidos, objetivos do        
tratamento, 
- Encaminhamento do paciente na rede de sua cidade, para atendimento em            
Psicoterapia Psicanalítica, Intervenção na Relação Mãe-Bebê-Família, outros. 
- Especificar o Serviço onde foi encaminhado, 
- Verificar se o paciente foi atendido.  
 
O coordenador de cada Atelier oferecerá todos os dados recolhidos à Diretoria             

correspondente de cada Sociedade, Grupo de Estudo ou Núcleo – Bebês,           
Crianças e Adolescentes, Comunidade e Cultura ou Extensão - para realizar           
um estudo estatístico de fácil visualização com os dados da experiência.  
 
11) Os dados de todas as Sociedades também terão um tratamento estatístico. 
 
Este Projeto Solidário foi criado com a esperança de oferecer um serviço            
emergencial suficientemente bom, de atendimento à comunidade, visando        
divulgar a efetividade da psicanálise, prevenir quando possível os transtornos          
no desenvolvimento emocional e na construção da subjetividade de bebês,          
crianças e adolescentes em sofrimento psíquico; além de oferecer apoio a           
todos àqueles profissionais que estão em contato direto com esta pandemia e            
suas consequências na vida emocional.  
 
Agradecemos a colaboração preciosa de FEBRAPSI e FEPAL na divulgação          
do Projeto e também nas ideias recebidas de ambas as diretoras de Bebês,             
Crianças e Adolescentes; Joyce Golstein da FEBRAPSI e Aline Pinto da Silva            
da FEPAL. 
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Esta Comissão Organizadora está aberta para receber sugestões, propostas e          
dúvidas de todos os colegas.  
 

Membros da Comissão Organizadora do Projeto Solidário S.O.S.        
Sofrimento Psíquico de Bebês, Crianças e Adolescentes. 
 
 
Alícia Beatriz Dorado de Lisondo – Analista Didata e Docente SPCamp e            
SBPSP, Analista de Crianças e Adolescentes 
E- mail: alicia.beatriz.lisondo@gmail.com 
Whatsapp: (011) 97979-5059 
 
Adriana de Melo Lima – Analista, Mestre em Psicologia Clínica e Cultura pela             
UnB, Fundadora e Diretora do Núcleo Psicanalítico de Manaus e Membro do            
GBPSF, Especialista em Psicologia Perinatalidade e Parentalidade pelo        
Instituto GERAR-SP 
E- mail: drimelolima@gmail.com   
Whatsapp: (092) 98142-0085 
 
Claudia Janette Boutros de Carvalho – Pediatra, Membro Analista em          
Formação GEP São José do Rio Preto e Região 
E- mail: claudiaboutros@gmail.com   
Whatsapp: (017) 99723-3601 
 
Joyce Goldstein – Membro Associado da SPPA, Atendimento de Crianças,          
Adolescentes, Adultos e Atendimento aos pais. 
E- mail: joygold@terra.com.br  
Whatsapp: (051) 99113-7335 
 
Marly Terra Verdi – Membro Efetivo, Didata e Docente da SBPSP e do GEP              
São José do Rio Preto e Região, Presidente do GEP São José do Rio Preto e                
Região 
E- mail: gepriopretopresidencia@gmail.com  
Whatsapp: (017) 99181-3073 
 
Rossana Nicoliello Pinho – Membro Efetivo da SBPMG, Atendimento de          
Crianças à partir de 01 ano, Adolescentes e Adultos 
E- mail: rossananicoliello@gmail.com 
Whatsapp: (031) 99857-6115 
 
Thalita Salomão Rodrigues Alves – Membro Analista em Formação da          
SPPEL 
E- mail: thalita.salomao@gmail.com 
Whatsapp: (053) 98104-0202 
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