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Gabinete de Aconselhamento ao Aluno 

 

Procedimento Lista de Espera 

Enquadramento: 

O grande afluxo de pedidos de atendimento por parte dos alunos que solicitam o GAA em 

determinados períodos do ano (e.g., Novembro, Abril e Maio) torna necessário a 

constituição de uma lista de espera e a clarificação dos procedimentos associados à gestão 

da mesma. A introdução deste procedimento tem como objectivo a gestão dos pedidos de 

consulta de acordo com critérios relativos à gravidade do quadro psicopatológico e do 

sofrimento do aluno.  

Procedimento: 

Caso não haja possibilidade de dar resposta imediata ao pedido do utente, após a 

entrevista de triagem e depois terem sido exploradas as diversas possibilidades de 

encaminhamento para serviços externos de saúde mental ou outras respostas 

institucionais proporcionadas pelo ISCTE-IUL, o aluno poderá ficar em lista de espera. Caso 

seja possível, ser-lhe-á dada uma indicação aproximada do tempo médio de espera. Na 

entrevista de rastreio, o técnico(a) dará igualmente a indicação ao aluno de que este pode 

contactar o gabinete/técnico(a) numa situação de emergência ou caso haja um 

agravamento do quadro clínico.  

Constituiu-se igualmente um mecanismo de monitorização do tempo de permanência em 

lista de espera. Caso o tempo de permanência na lista de espera exceda os dois meses, o 

aluno será contactado para informar se continua ou não interessado e para lhe ser dada 

uma nova estimativa do tempo que provavelmente ainda terá que esperar. A gestão da 

lista de espera estará condicionada pelos critérios de prioridade para a admissão das 

consultas, i.e., situações de risco de desorganização psíquica e os quadros psicopatológicos 

graves. 

 

Lisboa, 27 de Julho 2017 

        A Psicóloga do GAA 

               (Teresa Santos Neves) 


