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Colégio de Especialidade de Psiquiatria da Infância e da 

Adolescência 

Retoma da atividade clínica não relacionada com o SARS-CoV2 

 
1- Objetivo 

 Planear a retoma da atividade clínica (num contexto de pandemia por SARS-CoV-2), 

tentando minimizar o impacto de um aumento de contágio, em complemento à Norma 

011/2020 da DGS. Pretende-se deste modo permitir gradualmente aos serviços 

reorganizarem-se e encontrarem novas formas de funcionarem de maneira a melhor 

responder às necessidades de saúde das populações. 

 

2- Atividades a implementar 

- Marcação de primeiras consultas presenciais, com triagem do pedido (por exemplo: 

contacto telefónico prévio) e marcação das situações consideradas mais urgentes. 

- Consultas de seguimento manter por contacto telefónico se possível, casos considerados 

graves será efetuada consulta presencial. 

- Reuniões de serviço por videoconferência ou mantendo o distanciamento social com uso 

de máscara cirúrgica. 

- Avaliações pedopsiquiátricas/psicológicas médico-legais. 

- Terapias de Grupo/ Hospital de Dia só nos casos em que é possível existir diminuição do 

número de elementos, uso de máscara cirúrgica e distanciamento social.  

 

3- Consulta 

- As consultas presenciais deverão ser espaçadas, com cumprimento do horário de 

agendamento, evitando a acumulação de doentes na sala de espera. 

- Sendo impossível a constante higienização de material existente na sala de espera (ex: 

brinquedos/revistas/livros), este deve ser retirado. 
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-Os gabinetes deverão evitar ter brinquedos e objetos acessíveis. Nos casos que se 

considere imprescindível, deve-se selecionar os brinquedos a serem usados por consulta, 

com higienização imediata 

- Controle do distanciamento na sala de espera. 

- Se for necessário/possível criar mais de que um local de espera. 

- Na admissão da consulta deve medir-se a temperatura e fazer uma triagem de sintomas 

sugestivos de Covid-19. 

- Fornecimento de máscara cirúrgica e higienização das mãos a todos os utentes e 

acompanhantes. 

- Os técnicos e os utentes deverão usar equipamento de proteção (máscara) 

- As crianças e os jovens devem-se apenas vir à consulta com um acompanhante. 

. Deve existir Álcool- Gel desinfetante em cada gabinete. 

Higienização dos gabinetes após cada consulta (ex: secretária/cadeiras dos utentes/material 

utilizado pelo utente). 

- As receitas devem ser sempre por sms/email evitando o uso de papel. 

 

4- Atividades a manter de acordo com as medidas de contingência previamente 

elaboradas pelo Colégio. 

- Internamento. 

- Atividade de ligação.  

- Serviço de Urgência. 

 

5- Estágios Académicos  

-Até orientação superior devem manter-se suspensos estágios dos vários grupos 

profissionais. 

 

Paulo André Santos 
Presidente do Colégio de Psiquiatria da Infância e Adolescência 

 


