
Terapia Psicomotora não Presencial

“(...) no INCORP preparámo-nos 
para cuidar de si e da sua família, em 
segurança. Conheça os nossos cuidados 
de acompanhamento não presencial.”
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Pré requisitos

Instalações
O local onde serão realizadas as comunicações entre o paciente e o terapeuta deve ser, na medida 
do possível, calmo, permitindo respeitar a confidencialidade das comunicações e a aproximação ao 
“setting” habitual, terapêutico.

Informações ao paciente:
É necessário fornecer atempadamente os detalhes práticos do procedimento.

1. Agendamento/Horário/ frequência
2. Natureza do tratamento (necessidade de equipamento específico, possibilidade de contar 
com a presença de outras pessoas, como familiar, ou cuidador)
3. Compromisso de confidencialidade das reuniões. Como pré-requisito, assinado o 
consentimento informado
4. Escolha da ferramenta digital a utilizar
A forma mais eficaz de realizar a terapia não presencial, é por videoconferência, pois permite 
que os interlocutores comuniquem mais facilmente do que através de uma chamada telefónica.

Analise bem as vantagens e potencialidades das diversas ferramentas de teleconferência existentes 
antes de propor ao paciente. Muitas são gratuitas e de excelente qualidade.

Deixamos-lhe alguns exemplos:
Zoom — https://zoom.us/
Cisco Webex
Meetings — https://www.webex.com
TeamViewer — https://www.teamviewer.com/pt-br/
Skype — https://www.skype.com/pt/

*para os casos em que o paciente está isolado, sem smartphone, ou caso seja uma pessoa com deficiência 
visual, ou um paciente numa área sem cobertura, o uso do telefone pode ser a única alternativa.

https://zoom.us/
https://www.webex.com
https://www.teamviewer.com/pt-br/
https://www.skype.com/pt/
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Eligibilidade
O terapeuta deve garantir a elegibilidade do paciente para o atendimento, tendo em conta:

1. A situação clínica do paciente
2. A sua capacidade de se comunicar remotamente e usar as ferramentas necessárias
3. Fatores físicos, psicológicos, socioprofissionais e familiares 4. Ausência de risco de violação 
da confidencialidade
5. A natureza do tratamento:

- necessidade de contacto físico direto
necessidade de equipamento específico para o paciente
necessidade de acompanhamento ao executar o procedimento remotamente (profissional de 
saúde, familiar, cuidador...). Para menores de 18 anos é necessária a presença de um dos pais 
adultos ou de um adulto autorizado.

Quando legalmente possível, o profissional pode alternar atendimento presencial e tela atendimento, 
se julgar necessário. Por razões de qualidade, o primeiro tratamento deve, tanto quanto possível, ter 
ocorrido pessoalmente.

Critérios para boa realização da terapia à distância
Dada a barreira associada ao modo de comunicação remota, o profissional deve estar atento a:

1. Garantir a boa qualidade do som e da imagem (luz adequada, boa distância de câmara, não 
abandonar o campo da câmara)
2. Garantir a aplicação adequada das instruções de proteção de dados.
3. Ter o cuidado de incentivar a comunicação do paciente e, se necessário, das pessoas próximas 
a ele, e garantir a sua boa compreensão.
4. O respeito e a bondade mútuos são fundamentais.
5. Ter o cuidado de não ser perturbado/ interrompido durante o tele-atendimento.
6. Dar feedback ao paciente após a sessão decorrida, relativamente à sua situação e à 
continuidade do seu tratamento.
7. Relatório de tele-terapia: O terapeuta deve registar o relatório de sessão no processo de cada 
paciente.
8. Formação do terapeuta para o método indireto de intervenção. Supervisão.
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Contacte-nos, para mais informações
Rua António José Marques n.o 13B, 2900-234 Setúbal
+351 918 497 718  |  geral@incorp.pt  |  www.incorp.pt
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