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D
a cena clássica de um paciente deitado 
num divã, no consultório do seu psico-
terapeuta, passou-se progressivamente 
para uma conversa frente a frente com 
ambos sentados numa poltrona. Agora, 
sinal dos tempos, muitas vezes o pacien-

te fica simplesmente sentado no seu próprio sofá, o 
psicoterapeuta não precisa de ter consultório e, pelo 
meio dos dois, há um ecrã de computador. 

Paula Ribeiro foi uma das primeiras, por cá, a criar 
um serviço nestes moldes. A fundadora da WeCare-
On.com, criou a empresa em 2013 quando viu na saúde 
mental e desenvolvimento pessoal online uma opor-
tunidade de criar o seu próprio emprego e, simulta-
neamente, de dar resposta a problemas que a tocavam 
de perto. Por um lado, havia a situação de desempre-
go seguida do interesse pelo coaching, em que se re-
encontrou. Por outro, havia a mãe que estava longe e 
a passar por uma depressão. «A minha avó tinha fa-
lecido há um ano e o luto para a minha mãe estava a 
ser difícil. Muitas vezes aconselhava-a a ir a um psi-
cólogo mas, como mora na serra da Estrela, isso im-
plicava uma deslocação grande até à cidade. E surgiu-
me a pergunta: “Já falas por Skype comigo, porque 
não usá-lo para falar com um psicólogo?”» E a ideia, 
que lhe ficou na cabeça, foi a primeira semente do si-
te dedicado a serviços de psicologia e coaching online 
que funciona desde o início de 2014. O perfil de clien-
tes é diverso mas, contas feitas, setenta por cento são 

Sem passar por salas  

de espera de 

consultórios, sem 

dificuldades em conciliar 

horários, sem barreiras 

geográficas. Hoje, um 

computador com Skype 

e acesso à internet  

é tudo o que se precisa 

para fazer psicoterapia 

ou acompanhamento  

em psiquiatria.  

E quem sabe diz que, 

apesar de ter algumas 

limitações, resulta.
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mulheres, a média de idades anda pelos 35 
anos e mais de vinte por cento são de fora 
de Portugal. Uma estatística que não cor-
responde ao perfil, pelo menos etário, de 
uma das primeiras clientes, a mãe. 

A emigração, o isolamento no interior 
do país e a vida acelerada nas cidades são 
as três circunstâncias que mais conduzem 
ao acompanhamento psicoterapêutico  
online. Para Adriana Lopes, de 26 anos, foi a 
saída do país. E é sentada em frente ao com-
putador, no seu modesto apartamento em 
Londres, que faz psicoterapia há mais de 
oito meses. Emigrante desde 2011, quando 
sentiu que precisava de acompanhamento 
psicológico para controlar um problema de 
compulsão alimentar, deparou-se com um 
problema: o idioma. «Trabalho a fazer lim-
pezas e as minhas colegas são todas portu-
guesas, o que não ajuda a aprender a língua. 
Consigo comunicar, mas não tenho um le-
que de vocabulário que me permita para 
fazer uma consulta em inglês», conta-nos 
com pronúncia de Barcelos. 

Depois de tentar encontrar, sem suces-
so, uma psicóloga em Londres que falasse 
português, acabou por procurar opções 
online e foi aí que as encontrou. No dia e 
hora marcada liga o Skype e, através de 
videochamada, faz a sessão com a sua psi-
coterapeuta da WeCareOn.com, que está 
em Portugal. Matou dois coelhos de uma 
cajadada só. Além de poder falar em por-
tuguês, resolveu outro assunto que tam-
bém a preocupava, o custo. «Como não se 
trata apenas de uma consulta, mas de um 
acompanhamento a médio prazo que im-
plica sessões regulares, o preço das ses-
sões presenciais dificilmente seria com-
portável para mim.» 

A empresa também presta serviço via  
e-mail ou chat, canais que Paula Ribei-
ro reconhece que são mais usados por jo-
vens. «Muitas vezes começam por aí por-
que conseguem expor o problema com 
mais facilidade e, depois, quando se sen-
tem mais confortáveis passam para o sis-
tema de videochamada.» 

USAR A INTERNET COMO MEIO de fazer 
psicoterapia não é um tema inteiramente 
pacífico. Que pode ser mais prático e con-
fortável é uma vantagem que ninguém re-
futa. Mas coloca-se a questão: será igual-
mente eficaz? A literatura sobre o tema 
ainda não é extensa e também não é con-
sensual. A maioria dos estudos e autores 
defendem que o som e a imagem em tempo 

real tornam possível estabelecer uma re-
lação terapêutica eficaz. Mas também há 
vozes dissonantes, como a da psicotera-
peuta e psicoanalista Gillian Isaacs Rus-
sell. A autora do livro Screen Relations: The 
Limits of Computer-Mediated Psychoanaly-
sis and Psychotherapy (Relação através do 
ecrã: os limites da psicanálise e psicoterapia 
mediada por computador) defende  - através 
de estudos etnográficos com pacientes e 
terapeutas, descobertas na área das ciên-
cias cognitivas e da neurociência e estudos 
sobre a interação entre humanos e compu-
tador – que ao eliminar a presença física 
há uma restrição daquilo que é terapeuti-
camente possível.

A propósito deste assunto, o bastonário 
da Ordem dos Psicólogos, Telmo Mourinho 
Baptista, reconhece que ainda há muito 

a investigar sobre o tema, mas acredita 
que a questão mais urgente de momento é 
garantir que há um cumprimento das nor-
mas éticas e deontológicas: o profissional 
tem de estar identificado, tem de ser quali-
ficado e o paciente tem de ter a garantia de 
que está a falar com esse profissional atra-
vés de um meio que permite confidencia-
lidade e segurança da comunicação. «Não 
pode haver situações de uma pessoa en-
viar um mail ou entrar num chat não sa-
bendo quem é que está do lado de lá.» Ape-
sar de ser de opinião que, na situação ide-
al, a maior parte das pessoas preferiria um 
acompanhamento presencial, reconhece 
que há inconvenientes de distância e com-
patibilidade horária que a videoconferên-
cia permite superar, razão pela qual a psi-
coterapia online é uma possibilidade que 

DANIELA 
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CONSULTAS À 
DISTÂNCIA, MAS 
SÓ ATRAVÉS DE 
SKYPE, PORQUE 
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CORPORAL É 
ESSENCIAL. 

«PRECISO DE 
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tem de ser considerada pela conveniência. 
«Se tivermos como guia central o código 
deontológico, estamos bem: é lá que estão 
os princípios fundamentais, independen-
temente de a prestação do serviço ser fei-
ta com ou sem recurso às novas tecnolo-
gias.» Apesar disso, e porque o meio pode 
levantar problemas específicos, a Ordem 
dos Psicólogos está a desenvolver um con-
junto de linhas orientadoras específicas 
que sirvam de referência aos profissionais 
que prestam o serviço desta forma. 

Acrescente-se que o fenómeno tem 
uma dimensão, um pouco menos fala-
da, mas igualmente importante: permi-
te uma aproximação à psicoterapia de pes- 
soas que de outra forma não o fariam. «Pa-
ra algumas pessoas, é uma forma de vence-
rem a sua resistência inicial. Experimentam 

primeiro assim e, depois, muitas vezes, já 
com mais confiança, fazem a transição pa-
ra a consulta presencial», conta o bastonário.

É preciso que se note que não é só pa-
ra o cliente que o sistema é prático. Para a 
psicóloga Daniela Esteves, que começou a 
fazer este formato de consultas em 2013, 
a criação do site a-psicologa-on-line.com 
foi a forma de não ter de abandonar a ilha 
de São Miguel, nos Açores. «Posso conti-
nuar a viver onde vivo, posso dar consul-
tas onde haja internet, faço a minha pró-
pria agenda. Estou muito realizada.» Pa-
ra Daniela nunca foi equacionado outro 
formato que não a videoconferência. «Só 
faço por Skype. Preciso de ver a pessoa, a 
linguagem corporal dela. Eventualmente, 
se houver uma situação em que o pacien-
te não esteja mesmo à vontade podemos  

começar só com chamada de voz e depois 
introduzir a imagem, mas por chat e por 
e-mail não faço. Ia perder muito tempo a 
responder por escrito e acho que a pessoa 
não tem aquilo que precisa.»

Por comparação com as sessões pre-
senciais – e além da conveniência e fa-
cilidade de acesso – Daniela Esteves en-
contra mais duas vantagens no uso deste 
canal. A primeira para os pacientes que, 
estando no seu ambiente, acabam por se 
sentir mais confortáveis e são capazes de 
abordar numa primeira sessão assuntos 
que, num cenário de consultório, demo-
rariam duas ou três a partilhar. A segun-
da para si própria: «Consigo ser bastan-
te objetiva no tratamento. Quando es-
tamos fisicamente com os pacientes há 
mais a tendência para ficar muito ligado  

Daniela

Esteves
a-psicologa-on-

line.com
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fica. «Muitos dos nossos pacientes estão 
dispersos pelo mundo, de Macau à Austrá-
lia, Angola ou Estados Unidos da América.  
A única maneira de poderem ter uma con-
sulta de reavaliação é, em muitas circuns-
tâncias, apenas esta.»

E menciona especificamente «con- 
sulta de reavaliação» porque em  

emocionalmente e isso pode atrapalhar o 
processo terapêutico.» 

A CLÍNICA TÁGIDE FOI MAIS LONGE. 
Além de ter consultas de psicoterapia 
online, estendeu o serviço à psiquiatria. 
Chama-lhe «aconselhamento e informa-
ção em psiquiatria» e a página esclarece 
que o serviço online «não constitui uma 
verdadeira consulta de psiquiatria, nem 
pretende substituí-la». Uma nota que, de 
acordo com o psiquiatra Cláudio Moraes 
Sarmento, diretor clínico da Tágide, de-
veu-se a uma imposição do colégio de es-
pecialidade de psiquiatria da Ordem dos 
Médicos. «Foi pedido um parecer à Or-
dem dos Médicos, uma vez que se tratou 
da primeira clínica em Portugal a dispo-
nibilizar o serviço online. O facto de ter-
mos sido pioneiros não facilitou nada.»

O psiquiatra é de opinião que a relação 
presencial não é substituível e é muito 
mais rica e completa. «Permite mais ade-
quadamente a recolha de dados clínicos 

e a observação direta de aspetos que po-
deriam passar despercebidos online. Mas 
o ótimo pode ser inimigo do bom. Em de-
terminados casos com limitações de acessi-
bilidade, por exemplo, esta pode ser a única 
alternativa.» No seguimento online em psi-
quiatria, de acordo com o diretor clínico, a 
razão mais frequente é a distância geográ-

Também os utentes do 

Serviço Nacional de Saúde 

(SNS) vão poder contar 

com as novas tecnologias 

no acesso à saúde mental. 

Anunciada em maio deste 

ano e com arranque previsto 

neste mês de setembro, 

uma plataforma digital 

de autoajuda vai poder 

ser prescrita pelo médico 

de família a pacientes 

com depressão ligeira a 

moderada e como forma 

de prevenir o suicídio. De 

acordo com o comunicado 

à imprensa, trata-se de 

uma ferramenta cognitiva 

comportamental cuja 

utilização é guiada pelo 

próprio médico, enfermeiro 

ou psicólogo e que consiste 

em oito módulos. 

A plataforma concebida pela 

EUTIMIA – representante 

em Portugal da Aliança 

Europeia contra a Depressão 

– prevê a formação de 4-300 

profissionais dos cuidados 

de saúde primários e vai 

envolver cerca de um milhão 

de utentes, 200 mil dos 

quais com depressão.

SNS TAMBÉM AVANÇA COM O ONLINE

 COMPORTAMENTO

Cláudio 
Moraes

Sarmento
www.clinicata- 

gide.pt-
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psiquiatria, na Tágide, o processo tem 
de ser obrigatoriamente iniciado pre-
sencialmente. Ao contrário da psicote-
rapia, cujo contacto pode começar on-
line, na especialidade de psiquiatria só 
se oferece esta possibilidade a pacien-
tes que já foram avaliados previamen-
te numa consulta presencial. «Podemos 
fazer uma consulta online para reava-
liar a resposta a determinada medicação 
que foi introduzida na consulta presen-
cial, aferir eventuais efeitos adversos, 
ajustar a dose.» Não que não seja pos-
sível fazer um diagnóstico de patologia 
mental à distância, mas existem algu-
mas condicionantes. «Um diagnóstico 
de patologia depressiva ou psicótica se-
rá relativamente simples. De patologia 
de personalidade já será mais difícil.» 
Também por essa razão, a maioria dos 
sites e dos profissionais salvaguardam 
que há situações nas quais este formato 

de acompanhamento, seja psiquiátri-
co, seja psicoterapêutico, não está acon-
selhado. A saber: doentes psicóticos, ví-
timas de abuso sexual, pessoas com  
ideação suicida ou em crise aguda.

Para todos os outros, quer seja por-
que estão longe, quer seja porque, mes-
mo perto, têm dificuldades de horários, 
quer seja porque simplesmente assim 
o preferem, basta sentar-se em frente 
ao computador, fazer a marcação por 
e-mail, efetuar uma transferência via 
Paypal ou NIB e, no dia e hora marcada 
carregar no botão de chamada que faz 
aparecer o seu psicoterapeuta ou psi-
quiatra no ecrã, em tempo real.

Adriana Lopes não tem grandes dúvi-
das. Embora tenha procurado o serviço 
por estar fora de Portugal, acredita que, 
caso voltasse, optaria por continuar a ser 
seguida do mesmo modo. «É mais barato, 
mais prático e para mim funciona.»  

PUBLICIDADE

«O DIAGNÓSTICO 
À DISTÂNCIA DE 

PATOLOGIA 
DEPRESSIVA OU 

PSICÓTICA É 
POSSÍVEL. DE 
PATOLOGIA DE 

PERSONALIDADE 
JÁ SERÁ MAIS 
DIFÍCIL», DIZ  

MORAES 
SARMENTO.
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