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Linha de Apoio Psicológico ARS Norte  

22 04 11 200 

 

Face à atual crise pandémica COVID -19, a Administração Regional de Saúde do Norte, 

IP (ARSN) criou uma linha telefónica, que visa prestar apoio psicológico aos 

profissionais da ARSN e à população da Região Norte do país. LINHA DE APOIO 

PSICOLÓGICO ARS NORTE - 22 04 11 200.  

Com esta iniciativa a ARS Norte disponibiliza um espaço de escuta ativa e suporte 

psicológico aos cidadãos em geral, mas também direcionado, especificamente, para os 

seus próprios profissionais, que em condições manifestamente difíceis e adversas, 

planeiam, organizam e asseguram a avaliação e prestação de cuidados de saúde na 

região do País que apresenta uma maior incidência, prevalência e impacto da infeção 

pelo novo Coronavírus  

Resposta Adaptada ao Contexto Atual  

A situação que se vive exigiu uma rápida reorganização dos serviços de saúde, de modo 

a poder ser dada continuidade à prestação de cuidados regulares aos utentes, dentro 

das condicionantes exigidas pelo contexto.  

O período que vivemos e as intervenções necessárias têm algumas especificidades que 

é necessário considerar devidamente, desde logo o distanciamento social que está 

recomendado, o qual impõe o acesso otimizado da comunicação à distância. 

A nível da psicologia nos Cuidados de Saúde Primários (CSP), o recurso ao teletrabalho, 

apesar das limitações que implica e que não poderão deixar de ser expressamente 

sinalizadas na relação com os destinatários, tem-se revelado uma mais valia para 

garantir a prossecução de cuidados, não obstante a condicionante do não presencial  

Tem sido fundamental a manutenção e reforço do acompanhamento psicológico e 

psicoterapêutico que os Núcleos de Psicologia realizam, bem como as respostas 

acrescidas que estão a garantir, decorrentes da situação gerada pela pandemia, 

designadamente, o isolamento, perdas, descompensações a que utentes, familiares e 

comunidade em geral estão sujeitos. 

Sem prejuízo da salvaguarda destas e de outras intervenções estruturadas existentes 

nas diversas unidades funcionais dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), e 

em serviços direcionados para áreas de intervenção específicas, designadamente, na 
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Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD), 

torna-se necessário alargar o âmbito de ação, de forma adaptada ao presente contexto. 

Perante as carências generalizadas na área de psicologia nos cuidados de saúde 

primários e as assimetrias a nível dos ACES, tornou-se imperioso encontrar formas de 

potenciar recursos e tornar mais fácil o acesso a cuidados no campo da saúde mental, 

garantindo um trabalho articulado com outras equipas multiprofissionais.  

A LINHA DE APOIO PSICOLÓGICO ARS NORTE - 22 04 11 200, é uma resposta 

complementar a outras linhas telefónicas existentes a nível local (asseguradas pelos 

Agrupamentos de Centros de Saúde - ACES, Hospitais, Autarquias, Academia e 

diversas estruturas da comunidade) e a nível nacional (através da Linha SNS 24, de 

entidades públicas, do setor social e de organizações científicas ou profissionais). 

O lançamento da Linha resulta da conjugação de sinergias e cooperação entre as 

estruturas diretivas e organizativas da ARS Norte, dos ACES, de ULSs e da DICAD, 

com a adesão e envolvimento empenhado de dezenas de Psicólogos destes serviços e 

de outros que exercem em contexto hospitalar. 

Objetivos 

A Linha de Apoio Psicológico da ARS Norte tem como objetivo geral a promoção da 

saúde mental e a obtenção de ganhos em saúde, num momento de angústia e 

inquietação da nossa Comunidade.  

Pretende-se disponibilizar cuidados psicológicos nesta situação de pandemia: 

• Criando um espaço de escuta ativa, de expressão emocional, facilitador de 

processos mais adaptativos. 

• Promovendo a resiliência psicológica e um maior bem-estar psíquico. 

A ARS Norte proporciona, de forma proativa, direta, aberta e universal, o acesso a apoio 

psicológico imediato (dias úteis, entre as 8 e as 20horas) aos seus profissionais e a 

todos os utentes da Região Norte.  

Deste modo contribuir-se-á para uma maior abrangência de ação, com vista à 

prossecução de objetivos fundamentais para a saúde mental das populações:  

• Lidar com a situação de crise de forma adequada, continuando a vida e o 

trabalho nas atuais condições adversas. 

• Prevenir e evitar o pânico, a agitação, a agressividade, os conflitos, a violência 

e a doença psicológica e de saúde mental. 

• Garantir o apoio psicológico em situações agudas, com a qualidade necessária. 
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A conceção da intervenção da LINHA DE APOIO PSICOLÓGICO ARS NORTE assenta 

em 3 pilares fundamentais, que estarão sempre presentes: 

• Aceitação incondicional do outro, respeitando o ritmo e a expressão livre das 

necessidades de quem procura o apoio, reforçando as vertentes da relação.  

• Escuta ativa e aconselhamento, integrando, se necessário, a disponibilização de 

informação adequada e adaptada aquele cidadão  

• Em caso de necessidade, fruto da avaliação efetuada pelo Psicólogo, será 

assegurada a sinalização do utente, de modo a facilitar e agilizar o processo de 

encaminhamento e referenciação para os serviços regulares de saúde.  

Destinatários 

• Profissionais da ARSN  

• População da Região Norte 

Horário de funcionamento da Linha 

• 2ª a 6ª feira no horário das 8h às 20h. 

Recursos Humanos e Organização  

Equipa de Secretariado  

A Equipa de Secretariado é constituída por Assistentes Técnicos da DICAD, a qual 

assume a responsabilidade pela receção e encaminhamento de chamadas para a 

equipa de psicólogos.  

Equipa Técnica (Responsável pelo Apoio Psicológico à População Geral e a Profissionais da ARSN) 

A Equipa Técnica é constituída por 75 Psicólogos (48 dos ACES, 20 da DICAD, 7 de 

cuidados hospitalares) que se disponibilizaram para dedicar períodos do seu trabalho à 

linha de apoio psicológico da ARSN.  

Estes elementos estão distribuídos funcionalmente em duas equipas de trabalho: uma 

que irá assegurar a resposta aos profissionais da ARSN e uma outra irá efetuar o apoio 

à população em geral. 

Apoio Técnico, Logístico e Organizativo  

O desenho, organização e funcionamento da linha telefónica só se tornou possível com 

o suporte da estrutura organizativa da ARSN e colaboração de profissionais de diversos 

serviços, designadamente, da Área Funcional dos Sistemas de Informação, ERA Norte 
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e Departamentos de Contratualização-CSP, Estudos e Planeamento e Recursos 

Humanos. 

Equipa de Coordenação  

A Equipa de Coordenação é constituída por 5 Psicólogos Clínicos da Carreira dos 

Técnicos Superiores de Saúde do Ministério da Saúde, integrados em unidades 

orgânicas e serviços da ARS Norte (4 de ACES e 1 da DICAD). 

Esta equipa de trabalho desenvolve a sua ação em articulação direta com o Assessor 

do Conselho Diretivo da ARS Norte, Dr. Bernardo Vilas Boas. 

Coordenação Técnico-Científica, Formação e Intervisão 

Assumindo como pressuposto a exigência e salvaguarda da qualidade técnico-científica 

da intervenção, bem como a necessidade de aferição e avaliação da mesma e do seu 

impacto, foram perspetivados mecanismos e canais de comunicação e partilha com a 

equipa de profissionais que assegura o atendimento e o apoio psicológico. 

No contexto de funcionamento da Linha de Atendimento Telefónico e a par da 

coordenação técnico-científica, são criados espaços de intervisão, fundamentais para a 

partilha e suporte entre técnicos, para a discussão dos desafios e dificuldades 

associados à intervenção. Este espaço está organizado, recorrendo à plataforma 

TEAMS.  

Para além de outra documentação, encontra-se disponível um conjunto de formação on-

line e documentação de apoio para a formação dos Psicólogos, da responsabilidade da 

Ordem dos Psicólogos Portugueses.  

Grupos de Intervisão 

Um dos eixos fundamentais na formação de qualquer Psicólogo é a existência de grupos 

de supervisão/intervisão, que visam permitir ao psicólogo clínico vencer novos desafios, 

produzir questionamentos, inquietações, trocar conhecimentos, vivências e produzir 

novos saberes, a partir de uma reflexão contínua. 

Paralelamente, é essencial que haja a definição clara de uma dinâmica de interação 

entre os profissionais que integram a equipa. Neste sentido, a equipa técnica da linha 

de apoio psicológico fica enquadrada por Grupos de Intervisão e Partilha, a que se 

atribui a designação GIP’s, constituídos por 5 a 7 elementos cada, num total de 13 

grupos. Cada um reunirá com periodicidade semanal, durante 1 a 2 horas. 



 
 

5 

Este esquema formativo situa-se num lugar da aprendizagem e da construção de um 

saber, não só do que já está adquirido, mas daquele que se constitui na experiência e 

a partir dela. Ou seja, mais que um saber, trata-se de um aprender com a própria 

experiência, abrindo possibilidades para outros vértices de compreensão humana, 

empática e reflexiva. 

Complementarmente, existirá uma reunião quinzenal de acompanhamento entre a 

equipa da coordenação da Linha e os GIP´s, em que cada um estará representado por 

um elemento (preferencialmente de forma rotativa).  

Esta participação, que se pretende ativa, visa dar feedback ao grupo de coordenação 

sobre as experiências do atendimento e apoio psicológico, de possíveis 

constrangimentos e de apresentação de sugestões críticas para a melhoria da estrutura 

e do funcionamento da linha, de modo a garantir o seu aperfeiçoamento contínuo. 

Pretende-se que este modelo de articulação possa traduzir-se numa forma de agilizar a 

resolução de processos e superação de dificuldades que certamente poderão vir a 

surgir. 

Operacionalização do atendimento  

Atendimento e Reencaminhamento das Chamadas para os Psicólogos da Linha 

Serão estabelecidas duas escalas diárias de Psicólogos responsáveis pelo atendimento 

da Linha de Apoio Psicológico da ARS Norte (uma para a população em geral e outra 

para apoio a profissionais da ARSN). 

A Equipa de Secretariado, de acordo com as respetivas escalas que lhes são fornecidas, 

receciona a chamada, seguindo os procedimentos definidos 

Atendimento pelo Psicólogo 

Dado o contexto de interação pontual e características deste tipo de resposta, com as 

inerentes condicionantes de uma abordagem à distância, enunciam-se linhas gerais 

orientadoras, que contribuem para a centração de objetivos e definição de limites de 

intervenção: 

• Não se pretendem promover respostas estruturadas de suporte psicológico. 

• Mas sim, proporcionar aos cidadãos a possibilidade de partilharem o seu estar 

e sentir com profissionais de Psicologia credenciados, do Serviço Nacional de 

Saúde, e obterem destes os adequados cuidados psicológicos. 
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• A linha de atendimento telefónico da ARS não tem como objetivo o seguimento 

de casos, sendo fundamental clarificar expressamente este ponto com os 

cidadãos que a ela recorrem. 

• Nas situações em que o Psicólogo considere, manifestamente, ser útil um 

segundo contacto, poderá propor essa possibilidade, acertando com o utente o 

modo de o realizar (quando, qual a distância temporal e horário, quem liga – 

utente ou psicólogo). 

• Segundos contactos realizados por iniciativa do cidadão deverão ser, 

preferencialmente, atendidos pelo mesmo profissional de Psicologia, dentro do 

horário em que está escalado.   

• No atendimento à população geral da área geográfica de influência da ARSN, 

quando a avaliação do Psicólogo implicar uma necessidade de referenciação do 

utente para outros níveis de intervenção, poderá ser disponibilizada a respetiva 

sinalização, a ser dirigida ao ponto focal dos ACES e/ou DICAD. 

• Incluem-se nestes casos, sinalizações para uma eventual retoma ou 

acompanhamento no contexto das respostas regulares existentes no âmbito dos 

cuidados de saúde primários e/ou dos comportamentos aditivos e dependências 

ou outras que sejam consideradas necessárias. 

• Deverá ser explicitado ao utente, que iremos transmitir (ao ACES e/ou DICAD) 

uma informação sobre o atendimento realizado na linha de atendimento 

telefónico da ARSN, de modo a que esse(s) serviço(s) efetue(m) a apreciação 

da situação e deem o seguimento mais adequado.  

• Todo e qualquer segundo contacto ou sinalização, implica o respetivo 

consentimento verbal.  

• As eventuais sinalizações deverão ser efetuadas pelo Psicólogo que realizou o 

atendimento, através de email dirigido ao Ponto Focal da DICAD ou ACES em 

que o utente está inscrito (ou da respetiva área geográfica de influência, quando 

não está disponível essa informação).  

• Para cada um dos ACES da ARSN e Equipas de Tratamento da DICAD é 

definido um Ponto Focal 

• O Ponto Focal é, preferencialmente, um Psicólogo que integra o APOIO 

PSICOLÓGICO – SAÚDE NORTE - 22 04 11 200, salvo em casos excecionais 



 
 

7 

devidamente assinalados, designadamente, nos ACES ou ULS que não têm 

profissional de psicologia integrado na linha. 

• Em caso de sinalização (e apenas para esta situação), após obtenção do 

consentimento informado e esclarecimento verbal, será necessário o 

preenchimento dos seguintes campos do formulário de registo de atendimento: 

o Nome do utente 

o Nº de utente do SNS 

o Assinalar o respetivo campo “sinalização” 

• Em casos graves, que o Psicólogo avalie como tendo necessidade de 

intervenção emergente (risco de suicídio, violência e maus tratos, …) deverão 

ser acionados os canais existentes, designadamente o INEM e as entidades 

responsáveis pela intervenção na respetiva área. 

o Nestas situações e previamente a efetuar qualquer diligência, o Psicólogo 

tem de informar o utente que vai participar às entidades competentes, 

tendo por base o código de ética e deontologia da profissão.   

o Nos contactos que o Psicólogo realize, deverá identificar-se com o nome 

e nº de cédula profissional e contextualizar que este pedido de 

colaboração surge na sequência de um telefonema realizado pelo utente 

para a Linha de Apoio Psicológico ARS Norte – 22 04 11 200. 

o De acordo com a situação em causa, o Psicólogo deverá avaliar e decidir 

se mantem a chamada em linha com o utente e, simultaneamente (caso 

tenha outro equipamento telefónico disponível), efetuar os contactos 

considerados necessários, com entidades responsáveis pela intervenção 

na respetiva área. 

• Antes de ser dado por concluído o atendimento e tendo como finalidade uma 

posterior avaliação da ação realizada pela Linha de Apoio Psicológico ARS Norte 

– 22 04 11 200, o Psicólogo solicitará autorização ao Utente e/ou Profissional da 

ARS Norte para poder ser efetuado um futuro contacto telefónico. 

o  No respetivo Formulário de Linha Apoio Psicológico (quer de Utentes, 

quer de Profissionais) deverá assinalar a respetiva resposta de 

autorização no campo 5. Resolução, item Contacto finalizado - Disponível 

para eventual reavaliação. 
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Protocolo para o Atendimento de Chamadas Apoio Psicológico 1 

Os elementos de referência para atendimento, constam do Protocolo para o 

Atendimento de Chamadas Apoio Psicológico, o que não invalida, nem pode condicionar 

a condução do atendimento personalizado, da responsabilidade do profissional que o 

realiza, de acordo com as boas práticas, as competências do próprio Psicólogo/a e o 

respeito escrupuloso do Código Deontológico). 

Documentação Disponível  

• Procedimentos de Secretariado 

• Formulário Utentes 

• Formulário Profissionais 

• Pontos Focais para ACES e DICAD 

• Recursos da saúde e comunidade 

 

Porto, 13 de abril de 2020 

A Equipa de Coordenação Técnico-Científica  

▪ Andreia Ribeiro – DICAD ARSN 

▪ Fernanda Jorge – ACES Gondomar 

▪ Luís Pimentel – ACES Porto Ocidental 

▪ Mari Almeida - ACES Gondomar 

▪ Rui Tinoco - ACES Porto Ocidental 

 

  

 
1  Baseado no Protocolo de Avaliação Psicológica, elaborado pelo Serviço de Psicologia do Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE) 
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Recursos Bibliográficos & Outros 

 

- Guidelines for the Practice of Telepsychology - APA 

https://www.apa.org/practice/guidelines/telepsychology 

- The Practice of Telepsychology – New Zealand Psychologist Board 

http://www.psychologistsboard.org.nz/cms_show_download.php?id=244 

- Guia de Orientação para Linha de Atendimento Telefónico em Fase Pandémica 

COVID-19 (OPP) 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/doc_apoio_pratica

_atendimento_telefonico.pdf 

- Intervenção Psicológica à distância durante a Pandemia COVID-19 (OPP) 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/intervena_aao_psi

cologica_distancia_durante_pandemiacovid_19.pdf 

- Parecer 21/CEOPP/2015 Sobre Intervenção Psicológica à Distância 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/p_21_intervena_a

ao_aa_disntaancia.pdf 

- Intervenção Psicológica em Crise e Catástrofe (OPP) – pag. 115 e seguintes - 

Intervenção em Crise por Telefone 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/intervencao_psicol

ogica_em_crise_e_catastrofe.pdf 

- Formação OPP: Atendimento Telefónico 

http://moodle.ordemdospsicologos.pt/moodle/?utm_term=Formacao+OPP%3A+Atendimento

+Telefonico&utm_campaign=Ordem+dos+Psicologos+Portugueses&utm_source=e-

goi&utm_medium=email 
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