
TELESSAÚDE 101
para saúde mental & serviços de saúde comportamental

Durante a crise do COVID-19, muitos serviços de saúde estão sendo oferecidos online e por telefone. Veja
como fazer essas visitas funcionarem melhor para seu filho e sua família. Para obter mais informações,
visite-nos em www.ppal.net

Prós e Contras
● Mais fácil de "chegar" a compromissos = menos compromissos perdidos
● Reduz a pressão, o gasto de viajar para a consulta
● Distância não importa = aumento de serviços para pessoas em áreas menos atendidas
● Pode ser mais difícil construir um novo relacionamento durante o tratamento virtual (ex: mais difícil

de se envolver em brincadeira/conversa com criança)
● Pode exigir mais de cuidador para ajudar a criança a participar/participar
● Improvável de trabalhar igualmente bem como visitas presenciais para todos os serviços
● Problemas de privacidade e serviços de crise móvel mais desafiadores

O que esperar
● Problemas De foco - muitas crianças não podem se concentrar em uma tela para uma consulta

inteira - pergunte ao terapeuta infantil para sessões mais curtas e frequentes - se possível, sente-se
com seu filho para ajudá-los a se concentrar - use algum tempo de consulta para conversar com o
terapeuta do seu filho você mesmo; eles podem ajudar a fazer um plano para resolver problemas
com o comportamento do seu filho em casa.

● Falta de privacidade - crianças mais velhas e jovens podem querer privacidade durante seus
compromissos - encontrar um espaço tranquilo para a consulta do seu filho; usar um armário
grande ou dar uma volta - jogar ruído branco em um computador ou telefone, ou definir o rádio entre
as estações.

● Problemas Técnicos - baixe quaisquer aplicativos ou programas com antecedência e faça um teste -
tenha o número de telefone do seu provedor à mão para que você possa pedir ajuda - se sua
conexão for muito lenta, tente fechar todos os outros programas e aplicativos - peça ao seu
provedor para ligar para você. Durante a crise DO COVID-19, todos os serviços aprovados pelo seu
seguro podem ser prestados pessoalmente, em um chat por vídeo ou em uma simples chamada
telefônica.
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Dicas para ser ouvido durante a crise do COVID-19
● Quando for urgente, faça-se ouvir. É importante dizer "É UMA QUESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA.
● Se é difícil encontrar um psiquiatra, dê uma olhada no pediatra do seu filho. Os pediatras podem

chamar o MCPAP para encaminhamentos de psiquiatria."
● Ligue para um amigo confiável, organização de defesa (como ppal) ou membro da comunidade

(como uma pessoa do clero) se você precisar de ajuda para descobrir os próximos passos ou
advogar por seu filho.

● Peça ao pediatra ou membro da comunidade confiável para fazer chamadas com você
(teleconferência) se quiser ajuda pedindo serviços.

Procurando ajuda?
● Quem entrar em contato para obter apoio ou perguntas sobre os serviços do seu filho

● PPAL Apoio familiar para famílias cujos filhos têm necessidades emocionais,
comportamentais e de saúde mental.

● Massa Família Vozes Familiares cuidados centrados em família para crianças e jovens com
especial

● Onde procurar um médico aceitando seu seguro
● Rede de Serviços e Recursos da Care Massachusetts
● Psicologia Hoje pesquisa clínica
● Serviços de encaminhamento de terapia de trauma infantil UMASS LINK-KID
● Lista de provedores de Saúde Comportamental da MassHealth
● Seguradoras privadas têm listas de provedores de saúde mental que membros podem

acessar
● Massachusetts Behavioral Health Access (MABHA)
● William James Interface Referral Service (lista da comunidade)

Noções básicas de telessaúde: recursos para começar

● Ficha técnica "Como se preparar para uma consulta de vídeo com seu clínico de saúde mental"
● Artigo "O que os pais precisam saber sobre tratamento remoto de saúde mental"


