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RETOMA DA ATIVIDADE CLÍNICA 
RECOMENDAÇÕES 

A	propósito	do	assunto	em	epıǵrafe,	vem	a	Direção	da	Secção	da	Subespecialidade	
de	Psiquiatria	Forense	propor	as	seguintes	recomendações: 

1. Sempre que possível a perícia deverá ser efetuada de forma não presencial, ou 
seja,  por teleconsulta, em particular nos detidos em Estabelecimento Prisional, 
pela razão de nessa circunstância haver garantias que a pessoa periciada é 
mesmo aquela para quem foi ordenada a perícia (a garantia seria dada pelo E.P. 
e seriam os guardas prisionais que, estando presentes na apresentação do 
examinando, o identificariam afastando-se depois para garantir a privacidade 
necessária do ato pericial). Esta recomendação vai na linha da prática já em 
curso, mesmo para solenes audiências de julgamento, pelo que não haverá 
razões ponderosas legais para que não o possa ser feito para a perícia. 
 

2. Caso não seja exequível o ponto 1, dever-se-á definir prioridade para os exames 
periciais em que estejam em causa direitos fundamentais ou em que estejam 
prestes a expirar prazos processuais relevantes. Deve, nomeadamente, ser dada 
prioridade  de marcação aos processos que a Lei em si própria define como 
urgentes, incluindo a urgência contemplada no Artigo 22.º da Lei 36/98 e a 
situação não urgente, mas que não pode ser negligenciada e atrasada,  
contemplada no Artigo 17.º e seguintes da mesma Lei), ou que o juiz tenha 
declarado, por qualquer motivo, urgência.  
 

3. Avaliar, casuisticamente, qual o melhor contexto para avaliação pericial, se a 
instituição hospitalar/INMLCF ou o domicílio do examinando (mais pertinente no 
caso de examinandos residentes em lares ou unidade de cuidados continuados, 
em que as saídas ao exterior sejam mais arriscadas ou impliquem período de 
isolamento aquando do regresso), considerando que nos próximos meses a 
atividade pericial deveria ser assegurada, essencialmente, pelo INMLCF para 
evitar a ida dos examinandos ao meio hospitalar onde, por um lado, a 
probabilidade de contágio pode ser maior e, por outro, os clínicos irão estar 
assoberbados de trabalho assistencial. 

 
4. Aplicar nos exames periciais os mesmos procedimentos de cautela aplicados na 

atividade clínica (uso de EPI recomendados para o profissional, examinando e 
acompanhantes; sala de espera com reduzido número de pessoas e salas com 
ventilação natural para o exterior; acesso a desinfetante e lavatório, higienização 
e desinfeção do consultório entre visitas…). 
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5. Reduzir número de exames periciais por unidade de tempo, minimizando a 
possibilidade de cruzamento de examinandos na sala de espera. 

 
6. Se possível e exequível, não agendar os exames periciais para o mesmo dia (no 

caso de instituições de saúde que tenham diversos profissionais a realizar 
perícias). 
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