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Parecer OPP – Sistemas de Informação para os/as Profissionais, publicado pela Ordem dos 

Psicólogos Portugueses.  

 

A informação que consta deste documento, elaborado em Julho de 2022, e na qual ele se baseia foi obtida 

a partir de fontes que os autores consideram fiáveis. Esta publicação ou partes dela podem ser 

reproduzidas, copiadas ou transmitidas com fins não comerciais, desde que o trabalho seja 

adequadamente citado, conforme indicado abaixo.  

 

Sugestão de citação: Ordem dos Psicólogos Portugueses (2022). Parecer OPP – Sistemas de 

Informação para os/as Profissionais. Lisboa: Ordem dos Psicólogos Portugueses.  

 

Para mais esclarecimentos contacte Ciência e Prática Psicológicas: 
andresa.oliveira@ordemdospsicologos.pt.  
 
Ordem dos Psicólogos Portugueses Av. Fontes Pereira de Melo 19 D 1050-116 Lisboa T: +351 213 400 250 
Tlm: +351 962 703 815 www.ordemdospsicologos.pt.   

mailto:andresa.oliveira@ordemdospsicologos.pt
http://www.ordemdospsicologos.pt/
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Parecer OPP 

Parecer OPP – Sistemas de Informação para os/as Profissionais 

 

Recomendações para a Acção  

 

Consideramos essencial a afectação dos seguintes equipamentos aos Serviços de Psicologia e 

Núcleos de Psicologia no SNS: 

 

• Um computador fixo, câmara e colunas ou um computador portátil por cada 

gabinete/Psicólogo/a; 

 

• Equipamentos e/ou aplicações de realidade virtual; 

 

• Um tablet por cada 2/3 Psicólogos/as.  
 

O presente documento surge na sequência da solicitação do Senhor Presidente do Conselho de 

Administração da SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS E.P.E.), Dr. 

Luís Goes Pinheiro, a propósito da identificação, no âmbito do Plano de Recuperação e 

Resiliência (PRR), de sistemas de informação com aplicabilidade prática e tendentes à 

simplificação e auxílio das tarefas dos diversos tipos de profissionais.  

 

A Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) congratula a oportunidade de se pronunciar a este 

respeito, considerando o actual papel das tecnologias de informação e comunicação (TIC) na 

prestação de serviços de Psicologia, na facilitação, agilização e flexibilização do trabalho dos/as 

profissionais, bem como na promoção da acessibilidade, adaptabilidade, eficácia, eficiência e 

qualidade dos serviços prestados.  

 

Efectivamente, a inovação tecnológica e a revolução digital abriram possibilidades em vários 

domínios sociais, económicos e profissionais, com implicações importantes para a intervenção 

profissional e para a própria organização das profissões – nomeadamente, da profissão de 

Psicólogo/a. A intensidade e a rapidez dos avanços tecnológicos e digitais proporcionam, 

actualmente, o acesso a produtos e serviços diversificados, em muitos casos personalizados, 

incluindo na área dos cuidados de Saúde e da Psicologia. Com efeito, o aparecimento de 

múltiplas ferramentas tecnológicas e digitais tem vindo a operar uma mudança no panorama 

da prestação de cuidados de Saúde Psicológica, numa trajectória que se intensificará nos 

próximos anos. 

 

A utilização da tecnologia na intervenção psicológica inclui (mas não está limitada a) dispositivos 

como os smartphones, tablets, computadores ou outras plataformas digitais; sistemas de 

videoconferência (telepsicologia); o email, chat, sites ou redes sociais; softwares e programas 

de avaliação psicológica; intervenções baseadas na web; ambientes de realidade virtual; ou 

robótica aplicada à Saúde Psicológica.  

 

Utilizados como complemento ao atendimento presencial ou como único meio de acesso a 

serviços de Saúde Psicológica (avaliação, promoção, prevenção e tratamento), os serviços de 
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Saúde Psicológica apoiados e/ou mediados por tecnologias de informação e comunicação (TIC) 

são, reconhecidamente, uma forma eficaz de facilitar e apoiar a prestação de cuidados de 

Saúde Psicológica, mas também de melhorar o acesso individual e a utilização dos serviços – 

conforme discutido no nosso documento Utilização das TIC na Intervenção Psicológica –, 

apresentando um conjunto de desafios (e.g., a baixa literacia digital, questões de segurança e 

privacidade), mas também diversas vantagens (e.g., aumento da acessibilidade e flexibilidade, 

auto-monitorização integrada no tratamento, maior novidade e atractividade, custo-

efectividade).  

 

Nos últimos dois anos, em particular, a tecnologia revelou-se central para o trabalho dos 

Psicólogos e Psicólogas durante a pandemia COVID-19, permitindo-lhes uma rápida transição 

para a prestação de serviços de Saúde Psicológica à distância, assim mantendo a acessibilidade 

dos serviços e elevados padrões de qualidade. Esta modalidade (comummente designada por 

eMental health, telepsicologia, ciberterapia, e-terapia ou terapia/aconselhamento online, entre 

outros) é hoje cada vez mais frequente em todo o mundo.  

 

Tendo presentes estas considerações, julgamos essencial afectar os seguintes equipamentos 

informáticos ao trabalho desenvolvido pelos Serviços de Psicologia nos hospitais e Núcleos de 

Psicologia nos Agrupamentos de Centros de Saúde: 

 

• Um computador fixo, câmara e colunas ou um computador portátil por cada 

gabinete/Psicólogo/a – que possibilitariam a realização de reuniões e consulta 

psicológica online ou outras comunicações à distância; 

 

• Equipamentos e/ou aplicações de realidade virtual – que possam ser aplicados no 

tratamento de perturbações de ansiedade (e.g., fobias específicas, perturbação de 

stresse pós-traumático) ou na avaliação e reabilitação cognitiva; 

 

• Um tablet por cada 2/3 Psicólogos/as para utilização pelas equipas intra-hospitalares 

(e.g., Cuidados Continuados e Paliativos) e para outras atividades fora do serviço (e.g., 

visitas domiciliárias e actividades na comunidade).  

 

Pese embora a relevância da questão em apreço, não podemos deixar de advogar, uma vez mais, 

o reforço da capacidade de resposta dos serviços de Saúde Psicológica no SNS, aumentando 

progressivamente o número de Psicólogos/as no sentido de o aproximar do rácio 

internacionalmente recomendado de 1/5.000 utentes. Tal significaria maior acessibilidade a 

intervenções custo-efectivas num leque mais diversificado de áreas (avaliação psicológica, 

intervenção psicológica, estratégias de mudança comportamental, psicoterapia, promoção e 

desenvolvimento de competências, apoio para crianças e jovens em risco, intervenção precoce 

ou cuidados paliativos, por exemplo), benefícios clínicos (diminuição do sofrimento e aumento 

do bem-estar e da Saúde, física e psicológica) e benefícios económicos e sociais (redução da 

prevalência dos problemas de saúde física e psicológica; aumento do acesso a cuidados de 

qualidade; redução dos gastos económicos do SNS). 

Estamos disponíveis para colaborar para a reflexão sobre esta e outras matérias, sempre que 

considerado relevante.  

https://recursos.ordemdospsicologos.pt/files/artigos/utiliza____o_das_tic_na_i.pdf
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