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Sumário Executivo 

No âmbito da estratégia alargada de contenção da pandemia da COVID-19 na            

Região Autónoma da Madeira (RAM) e num período de retoma gradual da atividade clínica,              

a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil (SRPC) solicitou aos organismos regionais             

das Ordens Profissionais do setor, em que se inclui a Ordem dos Psicólogos Portugueses              

(OPP), contributos para que aquela retoma seja feita com segurança. 

Assumindo que a saúde psicológica tem um papel determinante, não apenas na            

gestão dos impactos da pandemia nas situações de isolamento, mas também como fator             

protetor e de resiliência para os desafios sociais e económicos posteriores à pandemia, a              

Delegação Regional da Madeira (DRM) da OPP considera que são aspetos nucleares a             

serem considerados pelos sistemas de saúde a questão do (i) acesso dos cidadãos a              
serviços de psicologia, bem como a (ii) organização da resposta dos mesmos serviços.  

No presente documento, além de se pronunciar globalmente sobre as medidas           

tomadas no âmbito da contenção da COVID-19, como solicitado, a DRM-OPP propõe um             

modelo misto de retoma das atividades clínicas, que preveja a intervenção a distância             
(teletrabalho) e a intervenção presencial, esta última desde que sejam garantidas           

condições sanitárias e a segurança dos profissionais e dos utentes.  

A DRM-OPP propõe também que as decisões acerca das modalidades de           

intervenção a serem adotadas em cada situação sejam tomadas pelos profissionais, no            

quadro da sua autonomia técnico-profissional e considerando que há situações que           

poderão ter uma abordagem presencial e outras a distância, nos termos das linhas             

orientadoras da OPP para a prática profissional.  

No âmbito da solicitação da SRS, a DRM-OPP apresenta ainda neste documento um             

conjunto de contributos para o Serviço Regional de Saúde, no sentido do favorecimento             

do acesso e da otimização dos serviços de psicologia prestados aos cidadãos.  
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Introdução  

No âmbito da estratégia alargada de contenção da pandemia da COVID-19 na            

Região Autónoma da Madeira (RAM), particularmente num período de retoma gradual da            

atividade económica, a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil (SRPC) solicitou às             

Ordens profissionais contributos para que aquela retoma seja feita com segurança,           

incluindo no que se refere à atividade clínica no Serviço Regional de Saúde (SRS). 

A OPP é uma associação pública profissional que representa e regulamenta a            

prática dos profissionais de Psicologia que exercem a profissão de psicólogo em Portugal,             

de acordo com a Lei nº 57/2008, de 4 de Setembro, com as alterações da Lei nº 138/2015,                  

de 7 de Setembro. É missão da OPP exercer o controlo do exercício e acesso à profissão                 

de psicólogo, bem como elaborar as respetivas normas técnicas e deontológicas e exercer             

a ação disciplinar sobre os seus membros. As atribuições da OPP incluem ainda defender              

os interesses gerais da profissão e dos utentes dos serviços de Psicologia; prestar serviços              

aos membros em relação à informação e formação profissional; colaborar com as demais             

entidades da administração pública na prossecução de fins de interesse público           

relacionados com a profissão; participar na elaboração da legislação que diga respeito à             

profissão e nos processos oficiais de acreditação e na avaliação dos cursos que dão acesso               

à profissão. 

No âmbito da pandemia da COVID-19, como problema de saúde pública que afeta             

todos os cidadãos, a saúde psicológica ocupa um lugar de destaque, não apenas             

atendendo ao impacto da pandemia e da situação de isolamento, mas também porque             

constitui um fator protetor e um elemento crucial para a resiliência necessária para enfrentar              

os desafios que tratá o período de crise económica e social. 

No presente documento, a DRM-OPP apresenta um conjunto de contributos, que           

foram orientados pelas questões inicialmente colocadas pela SRSPC, nomeadamente a          

avaliação global das medidas implementadas pelo Governo Regional, no âmbito da           

COVID-19, a análise das novas regras de mobilidade para profissionais de saúde dos             
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estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde da RAM, no período COVID-19; a            

apresentação de contributos para o Sistema Regional de Saúde, na fase pós COVID-19; a              

apresentação de contributos para a fase de retoma da atividade clínica, em segurança, no              

período pós COVID-19. 

No processo de elaboração do presente documento, a DRM-OPP envolveu os seus            

órgãos sociais e auscultou a Equipa Setorial DRM sobre Intervenção Psicológica em Saúde,             

bem como agentes e serviços no setor.  

Avaliação Global das Medidas da SRSPC 

A magnitude e progressão acelerada da pandemia da COVID-19 colocou à           

sociedade e às autoridades desafios exigentes, quer no tipo de medidas de contenção             

tomadas, quer na monitorização da evolução da pandemia, num equilíbrio entre a proteção             

da saúde pública e da manutenção de toda a atividade económica possível.  

No caso de Portugal e particularmente da nossa Região, a trajetória até ao momento              

e os indicadores disponíveis evidenciam a eficácia e a eficiência das ação das autoridades              

na contenção do surto epidémico. A DRM-OPP destaca, neste âmbito, a prontidão e             

precocidade das medidas adotadas, que permitiram que o crescimento das infeções não            

fosse exponencial e esteja hoje controlado. O comportamento em geral dos cidadãos, que             

compreenderam a natureza da ameaça, é também um fator que merece ser assinalado. No              

âmbito da área setorial da saúde, a DRM-OPP destaca os seguintes aspetos que, a nosso               

ver, foram favoráveis: 

(a) A implementação atempada de planos de contingência nos diferentes         

serviços, de forma a serem previstas respostas para situações específicas. 

(b) A compatibilização entre a necessidade de manter a prestação de serviços à            

população e a proteção da segurança dos profissionais, incluindo através da           

flexibilização de regimes de trabalho, o que permitiu a continuidade da           

intervenção psicológica, neste caso a distância. 
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(c) A disponibilização de uma linha de apoio psicológico à população, que se            

constitui como uma ferramenta relevante de apoio breve e encaminhamento          

de solicitações da comunidade. 

(d) A informação à população, através dos media e redes sociais,          

promovendo-se a literacia em saúde.  

Contributos para o Serviço Regional de Saúde  

A evidência científica aponta para que, no decorrer da pandemia e após o regresso              

às rotinas, exista um aumento das perturbações psicológicas (e.g., ansiedade, perturbações           

do humor, stresse pós-traumático, consumo excessivo de substâncias, assim como dos           

seus impactos (mortalidade prematura, níveis superiores de suicídio, anos de incapacidade,           

sofrimento pessoal e familiar, custo económico e social). Neste sentido, assegurar que o             

SRS continua a disponibilizar serviços de psicologia aos cidadãos é uma prioridade de             

saúde pública e de promoção da resiliência e da integração social de todos os cidadãos.  

A DRM-OPP considera que as exigências da situação atual sublinham a importância            

de ser assegurado o acesso dos cidadãos aos serviços, bem como de ser organizada a               
melhor resposta dos mesmos às necessidades existentes.  

Seguidamente, apresentamos um conjunto de propostas neste sentido, sendo que          

começamos por fazer referência a aspetos de natureza macro para, posteriormente,           

abordarmos dimensões específicas práticas com a atividade dos psicólogos no SRS. 
 

1. Intervenção sobre os determinantes sociais e comportamentais da saúde.         
Considerando que a saúde física e psicológica é multideterminada, a DRM-OPP           

propõe que seja mobilizada uma ação transetorial e intersetorial, de forma a que             

diversos setores e instituições sejam ativos na proteção e promoção da saúde,            

incluindo na identificação e intervenção sobre situações e na promoção de           

competências transversais na população. Tendo em conta o expetável aumento de           

solicitações junto dos serviços de psicologia do SRS, a DRM-OPP considera que            
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setores cujas instituições estão na primeira linha da identificação e intervenção sobre            

as situações, nomeadamente os laborais, escolares e sociais, devem ter um papel            

ativo, o qual tem a vantagem concomitante de evitar uma afluência excessiva e             

desnecessária ao sistema de saúde.  

 

2. Conclusão da constituição e regulamentação que está prevista do Serviço de           
Psicologia do SESARAM, com autonomia funcional, técnica e científica e          
funcionando na dependência direta da Direção Clínica do SESARAM. A criação           

deste Serviço, já anunciada pela SRSPC, além de ser natural do ponto de vista              

concetual, científico, profissional e técnico, no âmbito uma profissão autónoma e que            

está regulada, permite uma maior diferenciação dos serviços, a otimização da           

intervenção, a inclusão das diversas valências da intervenção psicológica no sistema           

de saúde, além da saúde mental, e consequentemente a sua maior qualidade.            

Concomitantemente, colocará a RAM para a primeira linha das boas práticas           

institucionais nesta matéria, à semelhança do que ocorre noutros contextos, por           

exemplo, no Centro Hospitalar Universitário de São João. A situação atual de            

pandemia corresponde a mais uma situação que evidencia a importância de um            

Serviço de Psicologia que possa organizar a intervenção, definir procedimentos,          

gerir todos os recursos da psicologia nas várias valências e articular diretamente            

com a Direção Clínica e com a tutela da SRS. 

 

3. Assegurar a existência de uma linha de apoio psicológico no período pós            
pandemia, a ser dinamizada exclusivamente por psicólogos, com formação nessa          

modalidade de intervenção, e que possa ser uma primeira linha de intervenção            

breve e encaminhamento de casos para as respostas adequadas. Esta oferta           

constituir-se-á como uma resposta no âmbito da promoção e intervenção em saúde            

psicológica na nossa Região. 
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4. Otimização dos procedimentos de encaminhamento e referenciação de utentes         
nos serviços públicos de saúde, nomeadamente tornar possível a referenciação          

direta para serviços hospitalares (e.g., pedopsiquiatria, psiquiatria, neurologia e         

neuropediatria, entre outras) por parte dos psicólogos, já que atualmente é           

necessário o encaminhamento por parte do médico de família, circunstância que,           

não só dificulta o acesso dos utentes aos serviços, como torna menos eficiente a              

resposta dada pelos serviços. 

 

5. Garantia da qualidade dos serviços na área da saúde mental nos cuidados            

primários, através da definição e clarificação do papel de diferentes classes           
profissionais e respetivas competências, especificamente a diferenciação da        

carreira de psicologia clínica e das funções dos psicólogos clínicos, de outras            

carreiras de saúde mental e respetivos profissionais, nomeadamente na avaliação,          

intervenção e limites técnicos de ação. Deverá ser assegurado que diversas           

intervenções que são da reserva de competência das/os psicólogas/os sejam          

efetivamente realizadas por psicólogas/os. 

 

6. Melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, através de condições           
mais favoráveis à prática profissional e que previnam riscos psicossociais nos           
profissionais, os quais são conducentes a isolamento profissional e burnout. É           

recomendado um maior investimento da aquisição de instrumentos de avaliação          

psicológica e material de intervenção e investigação, gabinetes apropriados para o           

exercício da prática profissional em psicologia - situação que a atual pandemia            

coloca ainda mais em evidência - , bem como reforço da intervisão e da supervisão               

da prática profissional. A DRM-OPP dispõe de um referencial metodológico para a            

implementação de práticas de intervisão, por exemplo, e que, entre outras medidas            

da responsabilidade dos serviços, poderá ser implementado. No quadro da melhoria           

da qualidade e da otimização dos serviços, aplicar uma política de recursos            

humanos, sobretudo na área hospitalar, baseada na afetação de profissionais nos           
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diferentes serviços, fundamentada no perfil de competências e nas respetivas          

especialidades. 

 

7. Maior envolvimento das/os psicólogas/os, através de contributos técnicos e         

profissionais, para a humanização dos serviços e cuidados de saúde, um           

desiderato que é partilhado por toda a comunidade e pela tutela. 

Retoma da Atividade Clínica Pós Pandemia 

Face aos indicadores sobre a saúde psicológica na sequência do confinamento, a            

DRM-OPP é favorável a uma trajetória de desconfinamento gradual, assente numa           

avaliação custo-benefício e contingente à salvaguarda das condições sanitárias e de           

segurança. Neste sentido, a DRM-OPP apresenta a seguinte perspetiva: 

 

(a) O regresso à atividade clínica deverá ser também progressivo,         

assegurando-se as condições de segurança, quer para os profissionais, quer          

para os utentes.  

(b) A normalização da intervenção psicológica no SRS poderá expressar-se num          

modelo que envolva modalidades mistas de intervenção, nomeadamente a         

combinação entre a intervenção a distância e atividade presencial. 

(c) A melhor combinação entre ambas as modalidades poderá ser equacionada          

no âmbito do Serviço de Psicologia do SESARAM e com base nas realidades             

específicas locais, podendo prever-se, por exemplo, períodos de tempo         
semanais para cada uma delas e conforme a casuística existente e a            

avaliação dos profissionais. 

(d) Os profissionais deverão ter autonomia para, em cada situação, avaliarem a           

melhor resposta a ser dada, de entre as modalidades e ferramentas           

existentes, bem como da estruturação das consultas, incluindo relativamente         

ao seu agendamento e duração.  
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(e) A intervenção psicológica a distância encontra-se prevista, estando        

publicadas recomendações e linhas orientadoras para a prática        

profissional da OPP (vide Anexo).  

 

Num plano mais particular, a DRM-OPP apresenta as seguintes recomendações, algumas           

das quais já se encontram em implementação noutras unidades do país (e.g., Centro             

Hospitalar Universitário de São João): 

 

(f) Diferimento máximo possível das consultas presenciais, dentro da evolução         

da pandemia e da ação da SRS, privilegiando-se a intervenção a           
distância numa fase inicial. É de assinalar que as condições físicas dos            

gabinetes de atendimento não salvaguardam frequentemente uma distância        

de segurança entre psicólogo e utente, bem como há intervenções que           

implicam o manuseamento de materiais de avaliação e intervenção que, pela           

sua natureza, implicam contacto físico.  

(g) Contexto/modalidade de realização de primeiras consultas a ser decidida         

pelos profissionais, conforme a sua avaliação da situação.  

(h) Quando for realizada atividade presencial, garantia das condições de         

segurança e higiene, incluindo a redução do número de consultas ao longo            

do dia, de forma a que sejam desinfetados os espaços e o material entre              

consultas.  

(i) No caso da intervenção a distância realizada a partir dos locais de trabalho,             

assegurar as condições logísticas e técnicas necessárias, em que se incluem           

o acesso aos utentes, por parte do psicólogo, através de linha telefónica            

direta e equipamento informático compatível com a realização de         

videochamadas.  

(j) No caso de não estarem reunidas as condições sanitárias e de segurança            

para a atividade presencial, nem as condições técnicas e materiais nos locais            
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de trabalho para intervenção a distância, deverá ser considerado o trabalho a            

distância a partir de casa.  

(k) Nos serviços diferenciados, sempre que possível, conciliar as deslocações         

dos utentes ao hospital para diferentes atos. Por exemplo, o utente           

deslocar-se no mesmo dia ao hospital para consulta de psicologia e para            

uma outra consulta de uma especialidade médica ou outra situação. 

(l) Relativamente aos materiais de avaliação e intervenção, assegurar a sua          

desinfeção e considerar a sua plastificação em situações em que tal seja            

possível.  

Orientações OPP para Intervenção a Distância 

A intervenção a distância é uma modalidade de intervenção psicológica que           

apresenta características próprias e poderá ser considerada no âmbito da prática           

profissional, no cumprimento do Código Deontológico da OPP.  

Face à situação atual, em que emergiram as intervenções a distância, a DRM-OPP             

recomenda a consulta e divulgação de materiais que orientam a prática profissional,            

nomeadamente os seguintes: 

● Linhas de Orientação para a Prestação de Serviços de Psicologia Medida por TIC 

(https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/linhasorientacao_prestaca

oservicos_opp.pdf) 

● Recomendações para a Intervenção Psicológica a Distância na Pandemia Covid19 

(https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/intervena_aao_psicologic

a_distancia_durante_pandemiacovid_19.pdf) 

● Orientações para Atendimento Telefónico durante a Pandemia Covid19 

(https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/doc_apoio_pratica_atendi

mento_telefonico.pdf) 

 

No âmbito da pandemia da COVID-19, a OPP tem desenvolvido diversas iniciativas            

de promoção da literacia em saúde psicológica e orientações para a intervenção dos             
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profissionais, quer envolvendo determinadas temáticas, quer populações específicas. Esta         

informação está disponível em:  

 

 https://www.ordemdospsicologos.pt/pt/covid19 
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