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      RESUMO 

Breve Fundamentação: O delírio constitui uma perturbação no processo de pensamento individual, 

resultando numa falsa crença, inabalável, que contrasta com o contexto cultural e social da pessoa, 

causando-lhe alterações na funcionalidade biopsicossocial, no bem-estar, na qualidade de vida, e 

no autocuidado, encontrando-se presente em algumas das perturbações psiquiátricas. Objetivo: O 

objetivo do relatório é o de relatar as competências especializadas adquiridas na área de 

Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica. Delineou-se como objetivo principal do projeto de 

intervenção realizado: dotar a pessoa com delírio de competências para melhor gerir os seus 

sintomas psicóticos, promovendo o seu insight cognitivo por forma a que se torne um agente ativo 

na promoção do autocuidado com melhoria significativa na funcionalidade. Contexto: O Estágio I 

decorreu no Centro de Respostas Integradas e o Estágio final numa Unidade de Internamento de 

Psiquiatria. Metodologia: Realizámos uma fundamentação teórica com base na pesquisa da 

literatura de forma a basear a nossa intervenção na evidência científica. O processo de enfermagem 

foi sustentado nas Teoria das Relações Interpessoais de Hildegard Peplau, na Teoria do Deficit de 

Autocuidado de Oren e na Teoria do Processo de Avaliação Diagnóstica e Intervenção Terapêutica 

de Manuel Lopes. A prática de cuidados especializados foi baseada no processo de cuidados 

individualizados à pessoa tendo por base as seguintes fases: avaliação diagnóstica com 

identificação dos diagnósticos de enfermagem, planeamento de cuidados, intervenção de 

enfermagem e avaliação de resultados. Resultados: O processo de cuidados permitiu a organização 

dos processos de raciocínio clínico para a tomada de decisões clínicas, centrados nas necessidades 

co-identificadas e na prestação de cuidados de enfermagem individualizados. Através do processo 

de enfermagem foi identificado o significado que a pessoa atribui ao seu estado de saúde/doença, 

bem-estar e funcionalidade e, traçados planos de cuidados individualizados tendo em conta a 

unicidade da Pessoa como ser holístico. Ao avaliarmos os ganhos em saúde podemos aferir pela 

aplicação das escalas utilizadas, que existiu uma ligeira remissão nos delírios, melhoras no insight 

cognitivo nomeadamente nos domínios autoconfiança e autorreflexão, e melhoras na 

funcionalidade. Conclusão: Concluímos que o conceito de autocuidado assume centralidade na 

disciplina e profissão de enfermagem sendo que o Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e 

Psiquiátrica tem o saber, mas também o posicionamento nos cuidados de saúde para promover ou 

restituir a capacidade de autocuidado à pessoa com delírio, bem como através de intervenções 

especializadas inseridas num plano de cuidados individualizado,  contribuir para a aquisição de 

competências por parte da pessoa cuidada, que visem a sua autonomia e autodeterminação. 

 Palavras-Chave: Autocuidado; Delírio; Cuidados Centrados na Pessoa; Plano de Cuidados 

Individualizado; Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica. 
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ABSTRACT 

Brief Rationale: Delirium is a disorder in the individual thought process, resulting in a false, 

unshakeable belief, which contrasts with the person's cultural and social context, causing changes in 

the bio-psychosocial functionality, well-being, quality of life, and self-care, and is present in some 

psychiatric disorders. Objective: The aim of this report is to report the specialised skills acquired in the 

area of Mental Health and Psychiatric Nursing. The main objective of the intervention project was to 

provide people with delirium the skills to better manage their psychotic symptoms, promoting their 

cognitive insight so that they become active agents in the promotion of self-care with significant 

improvement in functionality. Context: The Internship took place in the Centre for Integrated 

Responses and the final Internship in a Psychiatric In-patient Unit. Methodology: We carried out a 

theoretical foundation based on literature search in order to base our intervention on the scientific 

evidence. The nursing process was based on Hildegard Peplau's Theory of Interpersonal Relationships, 

Oren's Theory of Self-Care Deficit and Manuel Lopes'Theory of the Diagnosis Evaluation Process and 

Therapeutic Intervention. Specialised care practice was based on the process of individualised care to 

the person based on the following phases: diagnostic assessment with identification of nursing 

diagnoses, care planning, nursing intervention and outcome assessment. Results: The care process 

allowed the organisation of clinical reasoning processes for clinical decision-making, focused on co-

identified needs and the provision of individualised nursing care. Through the nursing process, the 

meaning assigned by the person to his/her health/illness, well-being and functionality was identified, 

and individualised care plans were drawn up considering the uniqueness of the Person as a holistic 

being. By assessing the health gains, we can conclude that there was a slight remission of delirium, 

improvements in cognitive insight, particularly in the areas of self-confidence and self-reflection, and 

improvements in functionality. Conclusion: We conclude that the concept of self-care assumes 

centrality in the nursing discipline and profession and that the Specialist Nurse in Mental and 

Psychiatric Health has the knowledge, but also the positioning in health care to promote or restore the 

self-care ability of the person with delirium, as well as through specialised interventions within an 

individualised care plan, to contribute to the acquisition of competencies by the person being cared 

for, aimed at his/her autonomy and self-determination. 

 

Keywords: Self-care; Delirium; Person-Centred Care; Individualised Care Plan; Mental Health and 

Psychiatric Nursing. 
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0 INTRODUÇÃO 

 

       O presente relatório, elaborado para obtenção do grau de mestre em enfermagem, surge no 

âmbito da Unidade Curricular Relatório do 4º Curso de Mestrado em Enfermagem, Especialização em 

Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, promovido pela Associação de Escolas Superiores de 

Enfermagem e de Saúde, designadamente, Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, 

Escola Superior de Enfermagem São João de Deus da Universidade de Évora,  Escola Superior de Saúde 

do Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de 

Portalegre e  Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal e pretende demonstrar o 

processo de crescimento na aquisição, desenvolvimento e reconhecimento de competências do 

Enfermeiro Especialista, definidas no Regulamento n.º 140/2019 da Ordem dos Enfermeiros (OE) e do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica (EESMP), definidas no 

Regulamento n.º 515/2018 da OE. 

Segundo o Relatório Sem-mais- tempo-a-perder, as perturbações mentais constituem a principal 

causa de incapacidade e a terceira causa em termos de carga da doença, sendo responsáveis por cerca 

de um terço dos anos de vida saudáveis perdidos devido a doença crónica não transmissível (Conselho 

Nacional de Saúde [CNS], 2019). 

No mesmo relatório é referido que apesar da importância central no bem estar das pessoas e do 

seu impacto transversal a toda uma sociedade,  continuam a existir lacunas a nível das políticas de 

saúde na promoção, prevenção e tratamento da saúde mental em Portugal,  principalmente no que 

concerne às desigualdades, às barreiras para a reforma dos cuidados de saúde mental, às respostas a 

nível comunitário, ao estigma e à discriminação que as pessoas com doença mental sofrem, sendo que, 

é imperativo assegurar os  seus direitos, assim como , promover a sua participação na definição das 

politicas que lhe são dirigidas. (CNS, 2019) 

 No preâmbulo do Regulamento nº 515/2018 sobre as Competências do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de saúde Mental (EEESMP)  é referido que : “no que respeita à sua participação no 

tratamento das pessoas com doença mental, as intervenções do EESMP visam contribuir para a 

adequação das respostas da pessoa doente e família face aos problemas específicos relacionados com 

a doença mental (adesão à terapêutica, autocuidado, ocupação útil, stress do prestador de cuidados, 

etc.), tendo como objetivo evitar o agravamento da situação e a desinserção social da pessoa doente, 

e promover a recuperação e qualidade de vida de toda a família” (D:R., 2018: 21427). 
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 No Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM V), a classificação das 

doenças mentais surge sempre associada ao comprometimento na funcionalidade, como seja, ao nível 

do autocuidado, das atividades de vida diária, das relações interpessoais, das atividades profissionais 

e de lazer, entre outras dimensões (Pinho, 2021; American Psychiatric Association [APA],2014). 

 O desenvolvimento dos conceitos de autocuidado, de necessidade de autocuidado e de atividades 

de autocuidado, constitui os fundamentos que nos permitem compreender as necessidades e as 

limitações da pessoa, que podem beneficiar dos cuidados de enfermagem em saúde mental e 

psiquiátrica, sendo central para o EESMP o estímulo ao autocuidado da pessoa que vivencia a doença 

mental.  

 Os prejuízos nos processos metacognitivos desafiam as habilidades da pessoa com delírio para 

formar e sustentar um senso integrado de si mesmo e dos outros. Esses déficits na metacognição 

comprometem as habilidades dos indivíduos para gerir as suas vidas e desafios de saúde mental 

comprometendo o seu autocuidado. 

 Por sua vez, a experiência do sintoma inclui a perceção dele, a avaliação e a resposta, e é 

influenciado por fatores psicológicos, socioculturais, fisiológicos e a experiência anterior, pelo que a 

gestão dos sintomas inclui estratégias de tratamento ou ações de autocuidado para evitar resultados 

negativos (Galvão & Janeiro ,2013). 

 Embora compreendendo, e tendo em consideração, a complexidade dos fatores inerentes à doença 

mental, a pessoa, é o foco central do nosso processo de cuidados, acedida através da relação 

interpessoal conforme proposto por Peplau, sendo que, todas as ações de cuidados que vínhamos a 

desenvolver, têm como finalidade última apoiar a vivência do processo saúde/doença que tenha 

sentido para a própria. 

 Neste sentido surgiu o interesse sobre o tema: “Autocuidado da Pessoa com Delírio: Intervenção 

Psicoterapêutica do Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica com base na Terapia 

Metacognitiva Individualizada para a Psicose”, uma temática pouco explorada e que se revelou vir a 

ser um enorme desafio. 

 Os cuidados de enfermagem devem centrar-se em cuidados individualizados e centrados 

especialmente nas respostas da pessoa face à sua doença. Desta forma, a temática por nós 

aprofundada no presente relatório ao incidir sobre autocuidado da pessoa com delírio, dá também, 

enfase à elaboração de plano de cuidados individualizados e centralizados nas necessidades sentidas 

pela própria pessoa. 
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 A Organização Mundial da Saúde no seu documento: “WHO Global Strategy on Integrated People-

Centred Health Services 2016-2026” refere que o desenvolvimento de sistemas mais integrados de 

cuidados centrados nas pessoas tem o potencial de gerar benefícios significativos para a saúde e para 

os cuidados de saúde de todas as pessoas, incluindo a melhoria do acesso aos cuidados, a melhoria da 

saúde e dos cuidados clínicos, melhor literacia em saúde e autocuidado, maior satisfação com os 

cuidados, maior satisfação no trabalho, melhor eficiência dos serviços, e redução dos custos globais, 

sendo que os serviços de saúde fornecidos devem  responder às suas necessidades e preferências da 

pessoa e ser coordenados através de cuidados contínuos, seguros, eficazes, oportunos, eficientes e de 

qualidade. (WHO,2015) 

 Na filosofia do cuidado centrado na pessoa (McCance, McComarck, Laird,2011; McCance, Gribben, 

McCormack, & Laird, 2013; McCormack, Borg, Cardiff, Dewing, et.al, 2015) a autodeterminação é 

conceito chave, sendo o cuidado centrado na pessoa descrito como uma abordagem à prática 

conseguida através da formação e manutenção de relações saudáveis entre a tríade: prestadores de 

cuidados, clientes e pessoas significativas nas suas vidas.  

 Esta abordagem é possível através do desenvolvimento de plano de cuidados individualizados que 

considerem como fundamentais na tomada de decisão todos os elementos inerentes à pessoa como 

valores culturais, crenças, necessidades, com o objetivo de empoderar a pessoa para atingir os seus 

objetivos e o seu potencial máximo de saúde, o que requer da parte do EESMP uma compreensão da 

perspetiva única de cada individuo sobre o seu próprio bem-estar. 

 Promover o potencial máximo de saúde mental na pessoa com doença mental passa por um 

conjunto de ações realizadas que implicam avaliação inicial, diagnóstico, planeamento de 

intervenções, implementação de intervenções e avaliação dos cuidados prestados, isto é, passa pela 

utilização do processo de enfermagem ancorado em construtos teóricos que permitam justificar a 

prática clínica.  

 Quando pensamos em processo de enfermagem em saúde mental, não o podemos fazer a   pensar 

numa estrutura fixa, mas sim como um processo em constante mudança, na procura dinâmica de um 

equilíbrio que faça sentido para a pessoa, nas circunstâncias que lhe são presentes, pelo que requer 

uma constante avaliação/reavaliação no decorrer da prestação de cuidados, mobilizando a par, um 

processo de raciocínio clínico e pensamento critico no qual a relação terapêutica surge como o foco 

determinante de todo o processo. 

 Desta forma, o presente relatório encontra-se organizado e dividido em quatro partes essenciais: 

na primeira parte são apresentados  os conceitos subjacentes à problemática evidenciada e que 
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sustentaram o percurso formativo desenvolvido em contexto de estágio, e  sua interligação com os 

modelo teóricos de enfermagem que constituíram o alicerce das intervenções realizadas nos 

contextos; uma segunda parte, na qual de forma individual, são caracterizados os contextos de estágio 

e  analisado o desenvolvimento das competências do EESMP, recorrendo ao processo de enfermagem 

desenvolvido; uma terceira parte destinada à descrição das experiências formativas realizadas no 

decorrer do percurso formativo para o desenvolvimento de competências e um quarto capitulo no 

qual é realizada uma analise reflexiva sobre o percurso efetuado e perspetivas para o futuro  

encerrando com a conclusão.  

 Como objetivo geral para o presente relatório consideramos:  

 Fundamentar as competências desenvolvidas enquadradas na prática clínica baseada na 

evidencia científica. 

 Como objetivos específicos elencamos: 

 Explanar as competências clínicas de avaliação diagnóstica, planeamento, intervenção 

terapêutica e avaliação de resultados desenvolvidas ao longo dos estágios;   

 Integrar a reflexão crítica vivenciada na prática clínica; 

 Relatar o desenvolvimento e conclusões da realização dos estágios. 

 De acordo com o Art.20º do Decreto-Lei n. º63/2016 de 13 de setembro, o ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre integra um curso de especialização e concomitantemente, uma 

dissertação de natureza científica ou um trabalho projeto, ou um estágio profissional objeto de 

relatório final sujeito a discussão publica e aprovação, sendo este último aquele por nós acolhido. 

Este relatório foi elaborado segundo o novo acordo ortográfico para a Língua Portuguesa, e as 

normas de produção do mesmo são as da American Psychological Association [APA] 6ª edição. 
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1 ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1.1  O DELÍRIO  

 

“Quando o delírio irrompe, o mesmo acidente que corta a continuidade de sentido das 

vivências altera a consciência dos limites do Eu. Os significados alteram-se e as referências 

perdem-se. O delirante sente-se envolvido numa atmosfera brumosa de presságios. 

Surpresa e angústia perante um mundo que de súbito se transfigura e se torna 

inquietante, como se um formidável abalo interrompesse os passos daquele que julgava 

caminhar por terra firme, e cuja marcha perde então o rumo, dividindo as opções do 

caminhante entre imobilidade e a fuga. O delirante é literalmente acossado pelo novo 

cenário em que se sente envolvido: fica separado do contexto, dominado pela 

perplexidade e o terror, vislumbra ameaças vagas, mas profundas. A empatia com os seres 

familiares perde-se, porque novos e misteriosos dados entram em cena.” (Vieira, 2019) 

 

 Apurar as mudanças psicológicas que formam os delírios é considerado um processo complexo 

(Scharfetter,1996), geralmente porque se considera que os delírios são influenciados por diversos 

distúrbios das atividades mentais, como o pensamento, a perceção, a memória e o afeto (Scarfetter, 

1996, Jaspers, 1987). 

 Jaspers (1987:118) considerava que quanto à origem do delírio distinguiam-se duas grandes classes: 

“uns se originaram de modo compreensível para nós, de afetos, de vivências afetivas, que 

abalam e produzem sentimentos de culpa, e de outras vivências, de percepções falsas ou 

de vivências de alheamentos do mundo da percepção em alterações da consciência etc. 

Outros não são susceptíveis de serem seguidos psicològicamente, são do ponto de vista 

fenomenológico algo de último e derradeiro. Os primeiros ideias deliróides, os últimas 

autênticas ideias delirantes.” 

 Ruiloba (1991:179) considera que “quando alguém se afasta progressivamente das ideias próprias 

de lugar, momento e situação - sem que seja possível convencê-lo do seu erro -, vulgarmente se 

considera como pessoa que perdeu o juízo; diz-se que essa pessoa delira (…) acrescentando que o 

delírio foi considerado ao longo da história “o fenómeno fundamental da loucura”. 
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 Etimologicamente a palavra “delirar” é derivada do latim delirare, (de = fora; liros = sulcos), 

significando literalmente lavrar fora do sulco (Cheniaux, 2005). O pensamento delirante é aquele que 

ocorre fora do sulco da realidade, ou de uma outra forma, é o pensamento que não se submete às 

resistências que a realidade lhe impõe visto que o juízo está perturbado desde o início (Abreu, 2011). 

 Historicamente a psicopatologia descritiva forneceu a estrutura para a investigação dos delírios. 

Entre outros, Jaspers estabeleceu a metodologia fenomenológica para descrever as experiências 

subjetivas dos doentes definindo métodos para compreender tais experiências passando a observar 

os delírios através de uma perspetiva psicopatológica compreensiva. 

 Na visão de Jaspers, são três as características reconhecidas no delírio que o definem enquanto 

patológico: a) convicção extraordinária, o que implica uma certeza praticamente absoluta; b) 

incorrigibilidade: não se pode influenciar pela argumentação e experiência, de modo que nem provas, 

nem argumentos lógicos são capazes de modificá-lo; e, c) conteúdo implausível, que implica que se 

trata, na maior parte das vezes, de um juízo falso. (Abreu, 2011; Cheniaux, 2005; Mourão & Goulart, 

2019; Ruiloba, 1991)) 

 Desta forma, o delírio pode definir-se como uma crença falsa, inabalável, e que contrasta com o 

contexto cultural e social da pessoa. Para Scharfetter (1996:215):” O delírio é para a pessoa uma 

realidade evidente (…) é experimentado como certo não necessitando de nenhuma demonstração ou 

fundamentação.” 

Para Abreu (2011) a chamada patologia dos conteúdos do pensamento tem a ver com a fraqueza 

ou ausência dos mecanismos do Juízo, consequentemente surge um pensamento singular, fora da 

interação comunicativa e da realidade objetiva que se traduz no delírio. 

 Os elementos centrais desta definição encontram ressonância no DSM5, que define os delírios 

como "crenças fixas, não passíveis de mudança à luz de evidências conflitantes" (APA ,2014: 87).  

 Delírio também está definido no glossário da APA (2014:820) como: “falsa crença baseada em uma 

inferência incorreta acerca da realidade externa que é firmemente mantida, não obstante o que quase 

todo o mundo acredita e apesar das provas incontestáveis e óbvias em contrário. A crença não é 

habitualmente aceita por outros membros da cultura ou subcultura da pessoa (i.e., ela não é parte da 

fé religiosa).” 

 O delírio primário é a ideia delirante autêntica, não deriva de nenhuma outra manifestação psíquica 

patológica (Cheniaux,2005) é a forma mais autêntica do delírio pois não se segue a qualquer outra 
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perturbação do pensamento, da perceção ou do raciocínio e ocorre em consciência clara (Abreu, 

2011). 

 O verdadeiro delírio é um fenómeno primário. Sendo um fenómeno primário, é psicologicamente 

incompreensível, não tem raízes na experiência psíquica do ser humano sadio; por isso, é 

impenetrável, incapaz de ser atingido pela relação intersubjetiva, pelo contato empático entre 

entrevistador e entrevistado. Trata-se de algo inteiramente novo, que se insere, em determinado 

instante, na curva vital do indivíduo. O verdadeiro delírio expressa uma quebra radical na biografia do 

sujeito, a transformação qualitativa de toda a sua existência; sua pessoa se modifica, sua personalidade 

sofre verdadeira transmutação (Dalgalarrondo,2019) 

“Ei-lo com uma nova perspetiva das coisas, que exige dele um novo modo de 

estar-no-mundo, um conjunto de avaliações e respostas que ainda não estão ao seu 

alcance. Sente e sabe que é a ele que os objetos – seres humanos e outros – dirigem sinais, 

cuja decifração não é fácil, mas desperta matizes profundos da emoção. O delirante está 

como em terra estranha, e a atenção fica em alerta, convocando as explicações possíveis. 

Perscruta indícios. O que designam? Que papel lhe reserva naquilo que se prepara? (…) E 

em que abrigo opaco poderá proteger-se? (Vieira, 2019) 

 Está relacionado a uma profunda transformação da personalidade, sendo a expressão de um 

processo: o surgimento de algo novo, duradouro e irreversível na vida mental. Jaspers incluiu sob a 

denominação de vivências delirantes primárias as perceções delirantes, as representações delirantes 

e as cognições delirantes. (Cheniaux,2005)  

 A perceção delirante consiste na atribuição de um significado novo, anormal, a uma perceção 

normal de um objeto real, na representação delirante, um significado anormal é dado a uma 

recordação normal e a cognição delirante consiste numa convicção patológica intuitiva, uma certeza 

súbita, uma revelação imediata, que prescinde por completo de conexões significativas com quaisquer 

dados preceptivos ou representativos (Cheniaux, 2005). 

“Entretanto, o redemoinho que assalta o delirante infiltra-se no seu ser e dissocia a sua 

vontade, interferindo com a sua identidade. É daí que decorre um grupo de sintomas a 

que se poderia chamar ‘de não pertença’, em que o delirante se sente espoliado da sua 

privacidade e pode oferecer-se como um autómato às forças exteriores desencadeadas, 

como uma bússola levada junto ao polo magnético da Terra, cuja agulha não consegue 

orientar-nos.” (Vieira, 2019) 
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 Por sua vez, o delírio secundário origina-se de forma compreensível psicologicamente de outras 

manifestações psíquicas patológicas, tais como alterações do humor, da sensorioperceção e da 

consciência. São exemplos de delírios secundários: as ideias de culpa na depressão, as ideias de 

grandeza na mania, as ideias de influência relacionadas a alucinações cenestésicas (Cheniaux,2005).   

 Ruiloba (1991:180) também corrobora a definição afirmando que o delírio secundário é: “ao 

contrário do delírio primário, toda a ideia que surgiu como consequência de fenómenos afetivos, de 

acontecimentos traumáticos e para cuja explicação não é necessária nenhuma alteração prévia da 

personalidade (…)”. 

 O delírio secundário assemelha-se externamente ao primário, diferindo deste por não se originar 

de alteração primária do pensamento, do ajuizar, mas de alterações profundas em outras áreas da 

atividade mental (afetividade, nível de consciência, etc.), que indiretamente produzem juízos falsos. É 

fruto de condições psicologicamente rastreáveis e compreensíveis (Dalgalarrondo, 2019) 

 Abreu (2011) também considera que experiências psicopatológicas podem levar à elaboração de 

ideias delirantes secundárias que se compreendem em função das vivências que estiveram na sua 

origem, bem como de sequências vivenciais interpretadas de forma errada e que adquirem resistência 

ao confronto com a realidade e à argumentação. 

 Quanto à estrutura os delírios podem ser classificados em simples (monotemático) ou complexos 

(pluritemáticos) e em não sistematizados ou sistematizado. Delírios simples são ideias que se 

desenvolvem em torno de um só conteúdo, de um tema único, geralmente de um único tipo (apenas 

um tema religioso, persecutório, …), delírios complexos são aqueles que englobam vários temas ao 

mesmo tempo, com múltiplas facetas, envolvendo conteúdos de perseguição, místico-religiosos, de 

ciúme, de reivindicação. Delírios sistematizados caracterizando-se por existir uma maior coerência 

interna entre as ideias, uma maior organização e consistência, e uma rede de argumentações lógicas 

e compreensíveis e, delírios não sistematizados que se exprimem de uma forma fragmentada, caótica, 

desarticulada e sem construção (Cheniaux, 2005; Abreu, 2011; Dalgalarrondo, 2019). 

 Para Ruiloba (1991) os delírios não pertencem exclusivamente a nenhuma psicose determinada 

pelo que, dependendo da sua patogénese, do seu curso e da sua própria entidade como sintoma, 

podem adotar diversas formas como: delírio exógeno, delírio esquizofrénico, delírio parafrénico, 

paranoicos e, reações deliróides. 

 O delírio exógeno aparece clinicamente nas desestruturações profundas da consciência devido a 

perturbações orgânicas cerebrais, nas quais se incluem o quadro de delirium. Este delírio insere-se no 
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quadro clínico da confusão mental correspondente a processos toxico- infeciosos, vasculares e 

traumáticos (Ruiloba, 1991). 

 O delírio esquizofrénico constitui-se genuíno e primário por excelência uma vez que surge da 

vivencia delirante primária. Apresenta-se deficientemente estruturado e sistematizado e, mesmo que 

seja monotemático as diferentes partes que o constituem não são homogéneas. É caracteristicamente 

irredutível, incompreensível e absurdo (Ruiloba, 1991). 

 O delírio parafrénico é um delírio primário, processual e pouco sistematizado. No que respeita ao 

conteúdo é fundamentalmente imaginativo com temática megalomaníaca e de grande riqueza criativa. 

Tem tendência a evoluir para crónico e irredutível, contudo, a pessoa que o apresenta não perde o 

contato com a sua realidade objetiva externa (Ruiloba, 1991). 

 O delírio paranoico inicia-se a partir de fenómenos patológicos de tipo autorreferencial e de ilusões 

da memória sobre as quais se inicia uma operação lógica que dão ao processo do delírio uma aparência 

de credibilidade uma vez que são sistematizados e existe coerência entre eles. Desenvolvem-se sem 

demência ou dissociação da personalidade, existindo perda de juízo da realidade, sendo a sua principal 

característica a irredutibilidade (Ruiloba, 1991). 

 As reações deliróides surgem de um peculiar estado de animo do qual a pessoa reage de forma 

deliroide. São de duração breve e transitória mais associados a situações estressantes do que a estados 

de animo mórbidos (Ruiloba, 1991). 

“Assim, o trema inicia o processo, situando o delirante na emergência de um estado que 

o retira à ponderação crítica da realidade: a sua situação foi comparada à de um ator ao 

sair de cena, na charneira entre dois mundos e duas realidades mutuamente 

incompatíveis. Quanto ao mundo anterior à erupção do delírio, o delirante não o 

reconhece mais: o que lhe era íntimo e próximo torna-se-lhe de uma hostil estranheza. (…) 

Ao abalo inicial corresponde uma nova configuração do mundo, que desconjunta a 

adequação entre vivências e comportamentos; segue-se a atribuição de novos significados 

às coisas percebidas, e o equívoco de perceções falseadas, que anunciam o novo estar no 

mundo. Conduzem à procura de novas explicações e implicam a adoção de uma nova 

atitude.” (Vieira, 2019) 

 No que concerne ao conteúdo ou tema do delírio, este está relacionado ao contexto sociocultural 

da pessoa (Cheniaux, 2005), e, um determinado delírio pode ser classificado ao mesmo tempo em 

várias categorias, pelo que Abreu (2011) procedeu à sua divisão em grupos referindo que o grupo I 
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deverá ser considerado à parte por se tratar de desenvolvimentos secundários de ideias deliróides, 

cujo protótipo são os delírios depressivos. 

I – Delírios depressivos e aparentados: culpa, ruína, hipocondria, infestação, sobrevalorização e de 

Cotard 

II – Delírios de auto- relacionação 

III – Delírios Persecutórios: roubo, ciúme, reivindicação 

IV – Delírios grandiosos e fantásticos: fantástico, erotomaníaco 

  

 Em suma, o delírio implica uma situação social de constrangimento da pessoa nos seus espaços de 

convivência, constrangimento esse que aumenta perante o próprio delírio gerado, promovendo a 

exclusão da mesma mediante a sua estigmatização. (Mourão & Goulart, 2019) 

“O delirante é como o criador do seu próprio mito, no qual permanece a figura central em 

função da qual tudo se organiza. A partir desse novo enredo julga aceder a uma nova 

explicação do mundo, capaz de esclarecer o seu mundo.” (Vieira, 2019) 

 

 Delírios são também encontrados no chamado delirium, no entanto estes dois não deverão ser 

confundidos, já que delirium é um estado confusional agudo resultante de uma condição 

neuropatológica pelo que difere do delírio enquanto manifestação psicótica (Abreu, 2011). 

 Segundo a APA (2014) Delirium é um estado de perturbação da atenção e cognição que se 

desenvolve num curto espaço de tempo (horas a dias). 

 De forma circunstancial  ou  essencial, os delírios constituem -se como critérios de diagnostico para 

determinadas perturbações psicóticas como sejam: perturbação delirante, perturbação do espectro 

da esquizofrenia, perturbação esquizofreniforme, perturbação esquizotípica perturbação 

esquizoafetiva, perturbação psicótica breve perturbação bipolar e depressão, sendo que, de acordo 

com o DSM-5, as perturbações psicóticas caracterizam-se pela presença de anormalidades em um ou 

mais dos seguintes domínios: delírios, alucinações, pensamento (discurso) desorganizado, 

comportamento motor grosseiramente desorganizado ou anormal e de certos sintomas negativos.  

(APA, 2014). 
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 Em doenças de outra natureza como sejam doenças traumáticas, endócrinas, metabólicas, 

autoimunes, infeciosas e degenerativas, podem também ser encontradas manifestações psicóticas, 

nomeadamente delírios (Kunert, Norra & Hoff, 2007). Por conseguinte, podemos considerar que os 

delírios são comuns em muitas perturbações psiquiátricas, mas também são encontrados em doenças 

que não pertencem ao foro psiquiátrico. 

  

1.1.1 Delírio na Perspetiva Da Terapia Cognitiva  

 

 Os termos Terapia cognitiva (TC) e terapia cognitivo-comportamental (TCC) são usados para 

descrever psicoterapias baseadas no modelo cognitivo. O termo TCC também é utilizado para um 

grupo de técnicas nas quais existe a combinação de uma abordagem cognitiva e de um conjunto de 

procedimentos comportamentais, sendo que a TCC é usada de uma forma mais ampla dado que inclui 

tanto a TC padrão, quanto combinações de estratégias cognitivas e comportamentais. (Knapp & Beck, 

2008). 

 

 O princípio fundamental da TC diz-nos que a maneira como a pessoa percebe e processa a 

realidade, influenciará a maneira como ela se sente e se comporta, sendo o objetivo terapêutico da 

mesma, o de reestruturar e corrigir pensamentos distorcidos e simultaneamente desenvolver soluções 

pragmáticas para produzir mudanças e melhorar as perturbações emocionais. (Knapp & Beck, 2008). 

 

 Algumas das distorções cognitivas encontradas em diferentes perturbações emocionais estão 

resumidas na seguinte tabela adaptada de (Knapp & Beck, 2008): 

 

Tabela 1 - Distorções cognitivas 

 
Distorções cognitivas 

 

1. Catastrofização – Pensar que o pior de uma situação irá acontecer, sem levar em consideração a 
possibilidade de outros desfechos. Acreditar que o que aconteceu ou irá acontecer será terrível e 
insuportável. 

2. Raciocínio Emocional (emocionalização) – Presumir que sentimentos são fatos. Pensar que algo é 
verdadeiro porque tem uma emoção muito forte a respeito. Deixar os sentimentos guiar guiarem 
a interpretação da realidade. Presumir que as reações emocionais necessariamente refletem a 
situação verdadeira.  

3. Polarização (Pensamento tudo-ou-nada, dicotómico) – Ver a situação em duas categorias apenas, 
mutualmente exclusivas, ao invés de um continuum. Perceber eventos ou pessoas em termos 
absolutos. 
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4. Abstração Seletiva (visão em túnel, filtro mental, filtro negativo) – Um aspeto de uma situação 
complexa é o foco da atenção, enquanto outros aspetos relevantes da situação são ignorados. 
Uma parte negativa da situação é realçada e todo o restante positivo não é percebido. 

5. Leitura mental – Presumir, sem evidencias, que sabe o que os outros estão pensando, 
desconsiderando outras hipóteses possíveis. 

6. Rotulação – Colocar um rótulo global, rígido em si mesmo, numa pessoa, ou situação, ao invés de 
rotular a situação ou comportamento específico. 

7. Minimização e maximização – Características e experiências positivas em si mesmo, no outro ou 
nas situações são minimizadas enquanto o negativo é magnificado. 

8. Imperativos (“Deveria” e “Tenho-que”) – Interpretar eventos em termos de como as coisas 
deveriam ser, ao invés de simplesmente focar em como as coisas são. Afirmações absolutistas na 
tentativa de prover modificação ou modificar um comportamento. Demandas feitas a si mesmo, 
aos outros e ao mundo para evitar as consequências do não cumprimento destas demandas. 

Tabela adaptada de Knapp & Beck, 2008 

 

 A recuperação de pessoas portadores de perturbações psiquiátricas deve ir além do controlo 

dos sintomas positivos e negativos da doença sendo que a abordagem cognitiva constitui um fator 

fundamental para se atingir essa recuperação, incluindo nestes cenários a pessoa com delírio, na 

medida em que a abordagem cognitiva abrange tanto a fenomenologia do delírio, como o tratamento 

da angústia relacionados com o mesmo (Bell, Halligan e Ellis, 2006). 

 Os mesmos autores consideram que tem vindo a ser realizada uma significativa pesquisa 

sobre os delírios que tem permitido revelar hipóteses crescentemente pertinentes que procuram 

construir uma melhor compreensão do envolvimento dos sistemas cognitivos nos delírios , 

existindo, evidência científica que comprova que, vieses de raciocínio, atenção, metacognição e 

atribuição causal estão presentes na pessoa com delírio. 

 

Moritz e Woodward (2007) também consideraram estilos de pensamentos problemáticos 

reconhecidos como potenciais contribuintes no desenvolvimento, agravamento ou na 

manutenção dos delírios nas pessoas com psicose, sendo eles: 

1. Distorções atributivas – relacionadas com a atribuição do seu insucesso aos outros ou, a 

atribuição do sucesso preferencialmente a si próprios. 

2. Viés de saltar para conclusões precipitadas ou de tirar conclusões precipitadas – 

relacionada com uma diminuição da capacidade de mudar e rever inferências das 

interpretações incorretas traduzindo-se em conclusões precipitadas, assim como na 

adoção de critérios pouco restritos nas tomadas de decisão. 

3. Viés contra a evidência desconfirmatória – relacionada com a dificuldade em rever as 

classificações das interpretações incorretas. 
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4. Défices da teoria da mente – referente à dificuldade de predição das ações dos outros 

assim como à dificuldade na interpretação das expressões faciais do outro.  

5. Excesso de confiança em erros de memória – respeitante a uma grande sobre confiança 

nos erros de memória  

6. Padrões cognitivos depressivos. 

 

Silva, Padovani e Neves (2011) referem que os delírios podem ser melhor compreendidos em 

termos de anormalidade dos processos de pensamento que pode ser constatada pelo viés 

sistemático no processo de interpretação dos eventos independente de evidências lógicas 

contrárias; pela característica idiossincrática nas interpretações; bem como, pelas características 

egossintónicas, considerando os autores que, nestas condições, o indivíduo adota o delírio como 

a realidade, em vez de interpretações da realidade ou crenças.  

 

Por sua vez, Harvey & Strassnig, (2012) referem que os défices cognitivos influenciam a pessoa nas 

diferentes esferas da sua vida sendo que cognição, défices na funcionalidade, sintomas clínicos, fatores 

ambientais e sociais são conceitos que estão interligados. O conhecimento e a avaliação dos défices 

cognitivos subjacentes às psicoses e o conhecimento da forma como estes interferem na 

funcionalidade, determinam prestações de cuidados mais efetivas e holísticas que atuam na 

redução da gravidade dos sintomas, promovem o insight cognitivo, ajudam a melhorar as relações 

interpessoais, promovem a qualidade de vida e consequentemente a funcionalidade (Moritz & 

WoodWard, 2007; Yildiz, Incedere, Zonp, Kircal, 2018).  

Vários autores consideram assim que, o tratamento psicofarmacológico para as perturbações 

mentais, nem sempre se traduz em resultados satisfatórios pelo que, abordagens 

psicoterapêuticas devem ser usadas concomitantemente ao tratamento farmacológico no 

tratamento dos delírios por forma a trazer resultados mais significativos e efetivos (Moritz & 

WoodWard, 2007; Balzan, Delfabbro, Galletly & Woodward, 2014; Yildiz, Incedere, Zonp, Kircal, 

2018, Pinho, 2020). 

Uma das  abordagens que maior interesse tem despertado na comunidade científica é a da  

Terapêutica Cognitivo-Comportamental para a psicose (TCC) que, na sua base teórica, 

nomeadamente no que concerne a métodos, duração e distorções cognitivas específicas, é 

partilhada por vários modelos distintos, mas que têm em comum o objetivo de identificar e 

modificar crenças delirantes mal adaptativas, mediante o desenvolvimento de uma 
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consciencialização do conteúdo implausível do delírio (Moritz & Woodward, 2007; Balzan et al., 

2014). 

Neste diapasão surge o Treino Metacognitivo (TMC) também ele derivado da Terapia 

Cognitivo-Comportamental e na sua incidência nos vieses cognitivos. Desta forma, TMC centra-

se nas distorções de recolha e processamento da informação, que se crê estarem subjacentes à 

formação e manutenção dos sintomas psicóticos, nomeadamente dos delírios (Moritz & 

Woodward, 2007). 

O termo Metacognição refere-se, ao processo de pensar acerca do próprio pensamento 

(Flavell, 1979) objetivando aumentar a consciência e a perceção sobre as diferentes distorções 

cognitivas de forma a promover a sua correção através do processo de refletir sobre o próprio 

pensamento (Rocha e Queirós, 2013). 

Desta forma, o TMC tem como objetivos principais ensinar o reconhecimento de distorções 

cognitivas e treinar formas alternativas de pensamento, sendo que, ao longo do programa os 

participantes aprendem a detetar e a atenuar armadilhas cognitivas automáticas, sendo evidenciadas 

e trabalhadas com os mesmos, estratégias de coping desadaptadas e encontradas formas de as 

substituir por estratégias mais benéficas e eficazes. (Moritz & Woodward, 2007, Bell et al.,2006)). 

Outros componentes importantes do TMC são a demonstração das consequências negativas dos 

vieses cognitivos e a promoção de estratégias de pensamento alternativas que possam ajudar a pessoa 

a chegar a inferências mais apropriadas, por forma a evitar armadilhas cognitivas que de outro modo 

a conduziria a crenças delirantes (Moritz & Woodward, 2007; Balzan et al., 2014). 

Por sua vez, o TMC individualizado (TMC+) é uma intervenção semelhante ao TMC que aborda os 

vieses cognitivos comuns encontrados em doentes com delírios, no entanto, enquanto o TMC aborda 

a "infraestrutura metacognitiva" dos delírios com a utilização de exercícios neutros o TMC+ 

individualizado dá um passo em frente e utiliza técnicas adaptadas da TCC para abordar os delírios 

individuais e outros sintomas positivos. (Moritz, Vitzthum Veckenstedt, Leighton, WoodWard & 

Hauschildt 2011). 

Vários estudos têm vindo a demonstrar a eficácia da TMC+ na redução dos sintomas positivos na 

psicose, particularmente nos delírios, nos vieses cognitivos, na melhoria do insight para a doença e 

refletem também uma grande adesão e satisfação em relação à terapia  (Balzan & Galletly,2015; 

Schneider, Brüne, Bohn,  Veckenstedt, et al.,2016; Andreou, Wittekind, Fieker, Heitz, Veckenstedt, 

Bohn, Moritz,2017; Balzan, Mattiske, Delfabbro, Liu, & Galletly,2019), pacientes com baixa autoestima 
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ou pacientes propensos a saltar para conclusões precipitadas também beneficiam particularmente 

com a TMC+ (Leanza, Studerus, Bozikas, Moritz & Andreou,2020) 

À luz da investigação que indica, que as preferências dos doentes não são muitas vezes 

consideradas em ambientes psicoterapêuticos e que, o desajuste entre as prioridades do terapeuta e 

do paciente contribui muitas vezes para uma menor adesão e satisfação com a terapia (Moritz, Berna, 

Jaeger, Westermann, Nagel, 2017) o TMC+ é um programa que, na sua base, tem em consideração as 

necessidades individuais da pessoa. O programa depois de apresentado, é discutido e adaptado às suas 

necessidades e preferências individuais que o paciente prioriza. 

De forma a dar resposta às necessidades da pessoa com delírio, como forma de promover a gestão 

do delírio, e em consequência, melhorar o autocuidado propomos aplicar o TMC+ em contexto do 

estágio de internamento hospitalar 

 

1.2  O AUTOCUIDADO 

 

O autocuidado é um conceito central para a prática de enfermagem e está associado à autonomia, 

independência e responsabilidade pessoal, sendo identificado como um recurso para a promoção da 

saúde e gestão bem-sucedida dos processos de saúde-doença, com crescente atenção na gestão de 

doenças crónicas nas quais se destacam a doença mental.  (Petronilho, 2012). 

Na Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®), versão 2015 (2016, p.42) o 

autocuidado é definido como: “A atividade executada pelo próprio: tratar do que é necessário para se 

manter; manter-se operacional e lidar com as necessidades individuais básicas e íntimas e as atividades 

de vida diária”. 

A capacidade de se autocuidar, ou seja, de cada um se cuidar a si próprio, é inerente ao ser 

humano. Organiza-se e estrutura-se ao longo do processo de desenvolvimento, no ciclo vital. É, 

portanto, universal, no sentido que não se restringe apenas às atividades de vida diária nem tão só às 

atividades instrumentais da vida diária, as sim a um processo abrangente que inclui todos os aspetos 

vivenciais. É, portanto, um fenómeno complexo e multidimensional (Petronilho, 2012). 

 Para Galvão & Janeiro (2013) o autocuidado é precedido pela sua autoperceção, ao nível cognitivo, 

psicossocial, físico, demográfico e sociocultural, pelo que, o significado que cada pessoa atribui ao 

autocuidado é diferente consoante os seus valores, crenças e atitudes perante a vida. 
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 Para Petronilho (2010) o autocuidado como resposta humana no domínio dos processos 

intencionais, assume uma dimensão de extrema importância devido a diversos fatores como sejam: 

1) Variabilidade do comportamento das doenças e do seu tratamento ao longo dos tempos; 

2) Necessidade de os indivíduos serem competentes para identificar e controlar os sinais e 

sintomas de agudização da doença crónica; 

3) Necessidade de os indivíduos incorporarem um conjunto de comportamentos e atividades 

promotoras de equilíbrio físico e mental (dieta, prática de exercício físico, regime 

medicamentoso, autovigilância, estratégias de autocontrolo); 

4) Necessidade de suporte efetivo e percecionado (familiares, amigos, vizinhos e profissionais 

de saúde) como recurso determinante. 

A dificuldade em satisfazer as necessidades relacionadas com o autocuidado traduz-se em focos 

de atenção da Enfermagem, representando a base teórica para as intervenções psico-educacionais, 

cognitivas e comportamentais que visem a manutenção e promoção da saúde, prevenção da doença 

ou gestão da mesma, o que para Petronilho (2010) implica a realização de atividades de aprendizagem 

que envolvam o conhecimento dos indivíduos sobre a sua condição de saúde, proposta de tratamento 

e treino no domínio da: 

1) Monitorização de sinais e sintomas relacionados com a doença e identificação de possíveis 

alterações; 

2) Interpretação do significado e saber fazer julgamentos sobre as mudanças; 

3) Avaliação das opções disponíveis para gerir eficazmente essas mudanças; 

4) Seleção e execução de ações adequadas. 

 

No enquadramento conceptual dos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em 

Enfermagem de Saúde Mental é reconhecida a importância das intervenções do EESMP  que visem 

contribuir para adequação de respostas da pessoa doente e família face aos problemas específicos 

relacionados com a doença mental (adesão à terapêutica, autocuidado, ocupação útil, promoção de 

autonomia, entre outros) tendo como objetivo evitar o agravamento da situação e a desinserção social 

da pessoa doente, assim como promover a recuperação e qualidade de vida de toda a família (OE, 

2015). 
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No mesmo documento podemos também encontrar o enunciado descritivo nº 4 referente ao bem-

estar e autocuidado no qual é referido que na procura permanente da excelência no exercício 

profissional, o EESMP maximiza o bem-estar dos clientes e suplementa/complementa as atividades de 

vida relativamente às quais o cliente é dependente sendo elementos importantes: 

 

1) A identificação precoce das necessidades em saúde mental do cliente; 

2) A elaboração e implementação com o cliente e/ou prestadores de cuidados de um plano de 

cuidados individualizado; 

3) A realização de um plano global que integre a avaliação e valorização do potencial de cada 

cliente no autocuidado; 

4) A manutenção e promoção de redes de solidariedade, 

5) O compromisso do trabalho em rede; 

6) A implementação de intervenções potenciadoras de autonomia. 

Com base nesta premissa poderemos planear cuidados de enfermagem mais significativos para as 

pessoas, dirigidos às suas reais necessidades em cuidados de saúde que apelam a cuidados de 

enfermagem sistemáticos e sistematizados suportados pelo conhecimento disciplinar de enfermagem 

em saúde mental e psiquiátrica concertados numa abordagem holística. 

 

 

 

1.2.1 Teoria Do Deficit De Autocuidado 

 

O Modelo de Autocuidado proposto por Orem (2001), também conhecido como Teoria do Déficit 

de Autocuidado da Enfermagem (TDAE) pretende descrever em que circunstancias os cuidados de 

enfermagem permitem satisfazer as necessidades de autocuidado das pessoas nas várias fases do seu 

ciclo de vida e nos diferentes processos de vida.  Integra três teorias de enfermagem que estão inter-

relacionadas (Petronilho,2012; Foster & Bennett,2000; Taylor,2004) 

1) a Teoria do Autocuidado, que descreve o que significa o autocuidado, o porquê e como as 

pessoas cuidam de si próprias e quais os fatores que afetam a sua provisão; 



 
 

24 
 

 2) a Teoria do Défice de Autocuidado, que descreve e explica quando e qual a razão pela qual, as 

pessoas podem ser ajudadas a providenciar os autocuidados através dos cuidados de enfermagem; 

 3) a Teoria dos Sistemas de Enfermagem, que descreve e explica as relações que têm de ser criadas 

e mantidas para que se produza enfermagem. 

 

Teoria de Autocuidado 

Orem (2001) define o autocuidado como a prática de atividades que uma pessoa inicia e realiza 

em seu próprio benefício para a manutenção da vida, da saúde e do bem-estar, afirmando também 

que o autocuidado é um comportamento aprendido que resulta de experiências cognitivas, culturais 

e sociais. 

Para a autora existem conceitos distintos, mas correlacionados entre si que delineiam o conceito 

autocuidado: o agente de autocuidado (Self-care agente), a ação de autocuidado ou ação deliberada 

(Self-care agecy) e o comportamento de autocuidado (Self-care behavior). 

O agente de autocuidado refere-se à capacidade que todos as pessoas têm de se autocuidar por 

possuírem habilidades, conhecimentos e experiência que foram adquirindo ao longo da vida.  

A ação de autocuidado é a capacidade que a pessoa adquiriu para atender as exigências de 

continuar a cuidar de si próprio face aos diferentes processos de vida e envolve diversos domínios: a) 

o domínio cognitivo que se reporta ao conhecimento da sua condição de saúde e às capacidades 

cognitivas necessárias para a tomada de decisão, b) o domínio físico que se refere à capacidade física 

para realizar a ação de autocuidado, c) o domínio emocional ou psicossocial  que incorpora as atitudes, 

os valores, o desejo, a motivação e a perceção de competência na realização da ação de autocuidado 

e, d) o domínio comportamental que se traduz nas habilidades necessárias para executar os 

comportamentos de autocuidado. (Foster & Bennett, 2000; Taylor, 2004) 

O comportamento de autocuidado refere-se à prática de ações que as pessoas iniciam e executam, 

num determinado período de tempo, por si próprios e no seu interesse próprio para a manutenção da 

vida, do funcionamento saudável e para a continuidade do seu desenvolvimento pessoal e do bem-

estar. Os requisitos universais, de desenvolvimento e de desvio de saúde, compreendem os domínios 

do comportamento de autocuidado que compreendem as ações voltadas para a provisão do 

autocuidado e estão explanados os aspetos inerentes a cada um na tabela seguinte. 
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Tabela 2 - Requisitos Universais, de Desenvolvimento e de Desvio e Saúde 
 

 Requisitos de Autocuidado 

 

 

 

Requisitos 

Universais 

Comuns a todos os seres humanos durante as etapas do ciclo de vida, estão 

inter-relacionados e associados à manutenção da integridade, estrutura e 

funcionamento humano, comumente designados por atividades de vida 

diária. 

1) Manutenção de uma quantidade suficiente de ar; 

2) Manutenção de uma ingestão suficiente de água; 

3) Manutenção de uma ingestão suficiente de alimentos; 

4) Provisão de cuidados associados com os processos de eliminação; 

5) Manutenção do equilíbrio entre a atividade e o repouso; 

6) Manutenção do equilíbrio entre a solidão e a interação social; 

7) Prevenção de perigos para a vida, funcionamento e bem-estar 

humano; 

8) Promoção do funcionamento e do desenvolvimento humano dentro 

dos grupos sociais. 

 

 

Requisitos de 

Desenvolvimento 

 

 

 

 

 

Compreendem as dimensões do desenvolvimento humanos nas diferentes 

fases do ciclo da vida e expressam dois objetivos:  

1)  Providenciar condições e promover comportamentos que apoiem os 

processos vitais e promovam os processos de desenvolvimento 

durante as etapas do ciclo vital; 

2) Providenciar condições que previnam os efeitos negativos de 

situações adversas: privação educacional, problemas de adaptação 

social, perda de familiares ou amigos, desemprego, doença. 

 

 

 

 

 

Requisitos de  

Desvio de Saúde 

Associados aos cuidados de saúde de acordo com as necessidades e a vivência 

da doença que a pessoa experiência (alterações na estrutura humana, 

alterações na condição física, irritabilidade extrema em relação ao outro, 

alterações bruscas de humor, perda de interesse pela vida), existindo seis 

categorias neste requisito: 

1) Procurar e garantir a assistência médica adequada; 
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2) Ter consciência e atender aos efeitos e resultados das condições e 

estados da doença; 

3) Levar a cabo medidas diagnósticas, terapêuticas e de reabilitação 

4) Ter consciência e prestar atenção aos efeitos do tratamento; 

5) Modificar o autoconceito e autoimagem em aceitar estar num estado 

de saúde particular e necessitar de formas especificas de cuidados de 

saúde; 

6) Aprender a viver com os efeitos das condições e estados de doença 

num estilo de vida que promova um continuum desenvolvimento 

pessoal. 

 
(Adaptado de Merino, 2011 e Petronilho, 2012) 

 Teoria do Déficit de Autocuidado 

 Foster e Bennett (2000) referem que a teoria do déficit de autocuidado é o núcleo da teoria geral 

de enfermagem de Orem uma vez que delineia quando a enfermagem é necessária. Para as mesmas 

autoras a enfermagem é requerida quando a pessoa é incapaz ou tem limitações na provisão de 

autocuidado efetivo continuado e/ou quando as pessoas são incapazes de satisfazer as necessidades 

dos seus dependentes.  

 O déficit de autocuidado exprime assim, a relação entre as capacidades de ação da pessoa e as suas 

necessidades de cuidado (Taylor, 2004). Quando as necessidades de autocuidado são superiores à 

capacidade da pessoa para se autocuidar, surge o déficit de autocuidado, tornando-se este conceito 

orientador na medida em que permite a adequação dos métodos de ajuda por parte do enfermeiro e 

a compreensão do papel das pessoas necessitadas, no seu autocuidado (Petronilho, 2012). 

 Orem identificou cinco métodos através dos quais os enfermeiros ajudam os pacientes a atender 

às suas necessidades (Taylor,2004): 

1) Agir ou fazer para a outra pessoa; 

2) Guiar e orientar; 

3) Proporcionar apoio físico e psicológico, 

4) Proporcionar e manter um ambiente de apoio ao desenvolvimento pessoal, 

5) Ensinar. 
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Desta forma, o enfermeiro avalia o deficit de autocuidado, adequa a sua intervenção, sendo que 

esta surge quando as necessidades terapêuticas são superiores à capacidade de autocuidado da 

pessoa. 

  Nesta linha, Orem (2001) identifica ainda cinco áreas de atividade para a prática de enfermagem 

(Foster & Bennett, 2000): a) iniciar e manter um relacionamento enfermeiro-doente, b) determinar se 

e como os pacientes podem ser ajudados através dos cuidados de enfermagem, c) responder às 

solicitações, desejos e necessidades do doente em relação ao contato e à assistência de enfermagem, 

d) prescrever, proporcionar e regular a ajuda direta aos doentes numa perspetiva de enfermagem e, 

e) coordenar e integrar os cuidados de enfermagem na vida diária do doente, outra assistência de 

saúde necessária ou serviços sociais e de educação necessários. 

 

 Teoria Dos Sistemas De Enfermagem  

 O sistema de enfermagem delineado pelo enfermeiro e é baseado nas necessidades de autocuidado 

e nas capacidades da pessoa para desempenhar as atividades de autocuidado.  

 Nesta teoria, Orem (2001) descreve um conjunto de cuidados de enfermagem para ajudar as 

pessoas a recuperar o autocuidado identificando três tipos de sistemas: 

1) Sistema totalmente compensatório – a enfermeira compensa a incapacidade total da pessoa 

para desempenhar o seu autocuidado 

2) Sistema parcialmente compensatório - tanto a enfermeira como a pessoa colaboram 

ativamente na execução de medidas de autocuidados, é utilizado em pessoas que necessitam 

de um nível moderado de cuidados por um período transitório com tendência a evoluir para 

um nível autónomo. 

3) Sistema de apoio educativo - a pessoa possui capacidade para o autocuidado, necessitando de 

apoio, orientação e instrução para o exercício e desenvolvimento da atividade de autocuidado 
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1.2.2 O Autocuidado Na Psicose 

 

 O autocuidado é a chave dos cuidados de saúde e é visto como uma orientação subjacente à 

atividade do enfermeiro, o que permite distingui-la de outras disciplinas. Por meio de ações de 

autocuidado são implementadas intervenções que visam informar as pessoas sobre a sua condição e 

tratamento, de forma a adquirirem conhecimentos para a sua automonitorização, perceção e 

identificação de mudanças na funcionalidade, assim como a avaliação, seleção e desempenho de ações 

apropriadas (Galvão & Janeiro, 2013). 

 O autocuidado é também entendido como o resultado do cuidado de enfermagem, sendo 

considerado componente integral da gestão das doenças crónicas e da preservação e promoção de um 

nível aceitável de funcionalidade. Permite à pessoa observar-se, reconhecer sintomas, determinar a 

agressividade da sintomatologia e escolher estratégias apropriadas para debelar esses sintomas, 

minimizando-os e maximizando a saúde. Assim, o autocuidado integra a capacidade de cuidar de si 

próprio, mas também o desempenho de atividades indispensáveis para alcançar, manter ou promover 

uma saúde ótima (Galvão & Janeiro, 2013). 

 Para estes autores: “O autocuidado é precedido pela sua autoperceção, em nível cognitivo, 

psicossocial, físico, demográfico e sociocultural. Assim, o significado que as pessoas portadoras de 

doença crónica atribuem ao autocuidado é diferente consoante os seus valores, crenças e atitudes 

perante a vida” (Galvão & Janeiro, 2013:228). 

 Promover e manter o autocuidado em pessoas portadoras de doença mental é papel central da 

intervenção do EESMP. Assim, a implementação de ações de autocuidado promove uma parceria entre 

enfermeiro e pessoa/ família, de modo que os últimos desenvolvam capacidades e conhecimentos 

para se adaptarem e procederem a tomadas de decisão informadas relativamente à sua doença. 

 Incentivar o autocuidado em doentes psiquiátricos, promover a aceitação si, aumentar a sua 

autoestima, o seu bem-estar, a sua funcionalidade resulta numa melhor adesão ao tratamento assim 

como continuidade do mesmo. 

 Há que, na construção do cuidado com o doente psiquiátrico, desenvolver atitudes facilitadoras da 

promoção e recuperação da autonomia e dignidade, construindo, portanto, um processo de 

transformação de ambos, enfermeiro e cliente (Almeida, Aquino, Jael & Borba et al, 2015). 
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 Existem poucos estudos direcionados para o autocuidado na pessoa que experiencia a doença 

mental, pelo que, para conceptualizar o autocuidado na doença mental Lucock e colaboradores (2011) 

realizaram uma revisão qualitativa da literatura da qual resultou informação relativa à natureza do 

processo de autocuidado em saúde mental na perspetiva das pessoas que experienciam a doença 

mental. Deste estudo ressaltou que o autocuidado na doença mental é um conceito amplo que se 

relaciona com outros conceitos como o recovery, self-management e self-help. 

 O modelo Lucock e colaboradores (2011) coloca a pessoa no centro em constantes relações 

recíprocas com o suporte para o autocuidado, comportamentos e estratégias de autocuidado e bem-

estar e funcionalidade. O recovery é identificado como o processo chave que conduz ao bem-estar e à 

funcionalidade da pessoa. Poder de decisão, controlo e engagement constituem os determinantes 

para o suporte no autocuidado e, conhecimento e autoeficácia são os determinantes para os 

comportamentos e estratégias promotoras de autocuidado. 

 O estudo identificou um certo número de comportamentos e processos de autocuidado que 

sustentam e apoiam o Recovery, o self-management e a self-help de pessoas com doença mental e que 

foram agrupados no seguinte esquema: 

 

 

 

 

Figura 1 - Modelo de Autocuidado na Saúde Mental, adaptado Lucock, Gillard, Adams,  
Simons, White, Edwards, 2011(Tradução Livre) 
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 Por sua vez, Galvão & Janeiro (2013) consideram que ao conceito de autocuidado estão 

correlacionados outros três conceitos como a automonitorização - que se refere à supervisão de 

parâmetros físicos específicos ou sintomas de determinada condição de saúde -, autogestão- definida 

como uma competência e um processo que as pessoas utilizam numa tentativa consciente de 

alcançarem o controle da sua doença – e, gestão de sintomas -  sendo o único conceito que considera 

quer a intervenção da pessoa, quer a intervenção dos profissionais de saúde na identificação, 

minimização e alívio dos sintomas. 

 Para estes autores a experiência do sintoma inclui a perceção dele, a avaliação e a resposta, e é 

influenciado por fatores psicológicos, socioculturais, fisiológicos e a experiência anterior. A gestão dos 

sintomas inclui estratégias de tratamento ou ações de autocuidado para evitar resultados negativos. 

Os resultados, que emergem das estratégias da gestão sintomática e das experiências anteriores 

desses sintomas, incluem o estado funcional, a automonitorização, os custos, a qualidade de vida, a 

mortalidade, o estado emocional, bem como a morbilidade e comorbilidade. 

 Desta forma, doentes com sintomatologia delirante poderão através do TMC individualizado 

adquirir estratégias para lidar com a sua sintomatologia e, consequente recuperação. 

 Isso quer dizer que a pessoa diagnosticada com doença mental deve direcionar sua própria 

recuperação. Neste sentido, a recuperação é uma questão empreendida por um agente no mundo, 

pode e significa coisas diferentes para pessoas diferentes. É através do processo de enfermagem que 

o EESMP identifica qual o significado de recuperação, bem-estar, funcionalidade para cada pessoa e 

traça um plano de cuidados individualizado para cada uma como ser único e holístico que é. 

 Os prejuízos nos processos metacognitivos desafiam as habilidades da pessoa com delírio para 

formar e sustentar um senso integrado de si mesmo e dos outros. Esses déficits na metacognição 

comprometem as habilidades dos indivíduos para gerir as suas vidas e desafios de saúde mental. 

Tratamentos que ajudam a pessoa com delírio a readquirir habilidades metacognitivas podem ajudar 

os mesmos a recuperar o acesso aos tipos de ideias integradas sobre si mesmos e sobre os outros e a 

direcionar significativamente a sua própria recuperação.  

 Inspirados tanto pela pesquisa sobre o TMC+ (como fator determinante na redução dos delírios e 

na promoção do insight no doente), quanto por modelos promotores de autocuidado na doença 

mental pretendemos promover a recuperação através do estímulo à metacognição, considerando a 

pessoa um agente ativo de todo o processo e tendo em consideração o contexto na qual está inserida. 

 Os resultados sensíveis às intervenções de enfermagem representam os efeitos das intervenções 

individualizadas prestadas ao longo do processo de enfermagem e são manifestados nas pessoas por 
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meio das alterações verificadas no seu estado de saúde, no seu comportamento, na sua perceção e 

também por meio da resolução de problemas reais ou potenciais (Galvão & Janeiro, 2013). 

 

1.2.3 Cuidados Centrados na Pessoa com Psicose e a Promoção do Autocuidado  

 

A aplicação da teoria de Orem à prática de enfermagem em saúde mental e psiquiátrica permite a 

integração de diferentes paradigmas e desafia os enfermeiros a terem uma visão holística e integrada 

nos cuidados que prestam baseados nas perceções individuais, com fundamentação científica e 

considerando a influência do contexto no qual a pessoa se insere de uma forma mais abrangente. A 

sua aplicação permite minimizar as barreiras aos cuidados e maximizar a qualidade dos mesmos 

capacitando a pessoa com perturbação mental a alcançar um nível máximo de independência e 

consequentemente melhorar na sua qualidade de vida (Wazni & Gifford, 2017). 

Por sua vez a OMS (2021) refere que é necessário reunir e disseminar evidências e melhores 

práticas para a integração e coordenação multissectorial de cuidados holísticos, enfatizando as 

necessidades de recuperação e apoio a pessoas com perturbações mentais, incluindo alternativas às 

práticas coercivas e estratégias para envolver utentes, famílias e prestadores de cuidados no 

planeamento de serviços e decisões de tratamento (WHO, 2021). 

A pessoa portadora de doença mental deve ter a oportunidade genuína de ser independente, de 

perseguir as suas metas e usufruir das oportunidades que estão ao seu alcance por forma a ter uma 

vida digna e por maneira a que possa atingir o seu nível de potencial de funcionamento independente 

na sociedade (Rocha, Hara, Paprocki, 2015). 

Também o princípio da autonomia lhe deve estar garantido, na medida em que possa tomar 

decisões conscientes e livres sobre o que a si lhe diz respeito, sendo que a autonomia está inscrita 

dentro da realidade de cada pessoa e, numa perspetiva biopsicossocial, não se pretende encontrar 

padrões para medir o nível de autonomia, mas sim estratégias que permitam a pessoa lidar com os 

seus limites e/ou a superá-los (Kammer, Moro, Rocha, 2020). 

A pessoa é o foco central do nosso processo de cuidados e todas as ações que desenvolvemos têm 

como finalidade última apoiar a vivência do processo saúde/doença que tenha sentido para a própria. 

Trabalhar juntamente com a pessoa/ família para conseguir atingir esse pressuposto é um grande 

desafio que implica uma mudança do paradigma biomédico no qual os cuidados estão centrados na 

doença para o paradigma dos cuidados centrados na pessoa. 
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Em 2001, o Instituto de Medicina já havia proposto a centralidade no paciente como um dos seis 

objetivos concebidos para melhorar o sistema de saúde e a qualidade geral dos cuidados. Neste 

documento é enfatizado o modelo de cuidados centrados na pessoa no qual são reconhecidas 

estratégias especificas que incluem o envolvimento da pessoa no cuidado através da informação 

necessária fornecida, pela comunicação entre todos, pela educação para o autocuidado, o 

empoderamento da pessoa, o envolvimento da família e a reflexão sobre as decisões partilhadas 

(Institute of Medicine 2001). 

O cuidado centrado na pessoa é descrito como uma prática conseguida através da formação e 

manutenção de relações saudáveis entre prestadores de cuidados, clientes e pessoas significativas nas 

suas vidas, ancorada nos valores do respeito pela pessoa, pelo direito individual à autodeterminação, 

pela compreensão e pelo respeito mútuo (McCance, Gribben, McCormack, & Laird ,2013; McCormack, 

Borg, Cardiff, Dewing, et.al, 2015) 

Em termos práticos esta abordagem inclui quatro constructos: Pré-requisitos que se centram nos 

atributos de quem presta cuidados e incluem: ser profissionalmente competente; ter desenvolvido 

competências interpessoais; estar empenhado no trabalho; ser capaz de demonstrar clareza de 

crenças e valores; e conhecer-se a si próprio. Ambiente de cuidados centrado no contexto no qual o 

cuidado é prestado e inclui: processos que facilitem a tomada de decisões partilhadas; comunicação 

interdisciplinar eficaz; sistemas organizacionais e o ambiente físico. Processos centrados na pessoa que 

se focam na prestação de cuidados através de uma série de atividades que incluem: ter em 

consideração as crenças e valores do paciente; envolvimento; partilhar a tomada de decisões; e prestar 

cuidados holísticos. Resultados que constituem a componente central da estrutura e estabelecem os 

resultados de uma prática eficaz centrada na pessoa relacionados com: satisfação com os cuidados; 

envolvimento nos cuidados; sentimento de bem-estar; e criação de um ambiente terapêutico. 

(McCormack, Dewing, Breslin, Coyne-Nevin, Kennedy, Manning, Peelo-Klroe, Tobin & Slater, 2010). 

A OMS considera os cuidados centrados na pessoa como “abordagens e práticas que veem a pessoa 

como um todo com diferentes níveis de necessidades e objetivos, sendo que estas necessidades provêm 

dos seus próprios determinantes sociais e de saúde” (WHO, 2015:5). Considera também que esta 

abordagem requer que a pessoa tenha educação e suporte necessário para tomar decisões nos seus 

próprios cuidados, sendo uma abordagem organizada à volta das necessidades de saúde e expetativas 

da pessoa e não na doença. (WHO, 2015). 

Uma revisão sistemática da literatura sobre os cuidados centrados na pessoa demonstrou que este 

modelo tem enormes benefícios para a pessoa, família e profissionais de saúde (Park, Giap, Lee; Jeong; 

Jeong & Go, 2018). Relativamente aos doentes, o estudo demonstrou que estes melhoraram os 
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conhecimentos sobre a sua saúde, aumentam as competências para gerir comportamentos de 

autocuidado, aumentam a satisfação, melhoram a qualidade de vida e reduzem as admissões, 

readmissões, e tempo de internamento hospitalar. Em relação aos membros da família, ajudam a 

reduzir o stress, a ansiedade, depressão, e aumentam a satisfação e a relação com os profissionais de 

saúde, tornando-os mais capacitados para o cuidado e trazendo também benefícios no relacionamento 

familiar. Em relação aos profissionais de saúde as intervenções relacionadas com o modelo de cuidados 

centrado na pessoa melhoram a satisfação e confiança no trabalho, a qualidade dos cuidados, reduzem 

o stress e burnout. O estudo conclui assim que os cuidados centrados na pessoa/família constituem 

uma abordagem crítica que melhora a qualidade dos cuidados de saúde (Park et al., 2018). 

Desta forma o cuidado centrado na pessoa com perturbações mentais visa apoiar o 

empoderamento da pessoa para atingir os seus objetivos, como tal requer uma compreensão da 

perspetiva única de cada indivíduo sobre o seu próprio bem-estar, forças, necessidades e desafios e 

objetivos. 

Num estudo realizado sobre a forma como os pacientes psiquiátricos conceptualizam a sua 

participação nos cuidados de saúde os mesmos referiram que participar significa ser escutado, estar 

em diálogo recíproco, aprender sobre autocuidado e gestão de sintomas, sendo a sua participação 

também influenciada pelo respeito mútuo e confiança partilhada (Wardig, Lecturer, Olofsson & 

Catrine, 2021). O estudo concluiu que os cuidados psiquiátricos precisam dar voz aos seus pacientes 

pelo que uma maior compreensão da sua participação permite uma participação nos cuidados 

centrados na pessoa, com benefícios na colaboração, co-produção e melhoria da qualidade dos 

cuidados (Wardig et al., 2021).  

Para encorajar o sistema de saúde mental a adotar os valores dos cuidados centrados na pessoa, 

The President's New Freedom Commission on Mental Health (2003) recomendou que o prestador de 

cuidados de saúde, em plena parceria com os consumidores e famílias, deve desenvolver um plano de 

cuidados individualizado. 

No mesmo documento a comissão recomenda que a construção do referido plano de cuidados 

individualizado constitua a base para os cuidados centrados na pessoa, que proporcione uma 

verdadeira oportunidade de construir, manter significativas e produtivas parcerias terapêuticas que 

objetivem: melhorar a coordenação dos serviços, que a pessoa realize escolhas informadas que levem 

a melhores resultados individuais e, em última análise, que permita alcançar e sustentar a 

recuperação. 
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Também para a OMS, a pessoa e os familiares precisam de ser mobilizados e capacitados para 

alcançar melhores resultados clínicos através da co-produção de cuidados que passa pela educação 

para a saúde, tomada de decisão clínica partilhada entre pessoa, família e prestadores de cuidados, 

promoção da autogestão incluindo avaliação de cuidados pessoais e planos de cuidados 

individualizados, assim como de inquéritos de satisfação aos doentes (WHO, 2015). Considera também 

que capacitar e envolver a pessoa/família nos cuidados é fundamental porque é a própria pessoa que 

vai passar mais tempo a viver com e respondendo às suas necessidades de saúde, pelo que será ela a 

fazer escolhas relativamente a comportamentos saudáveis e à sua capacidade de se autocuidar ou 

cuidar dos seus dependentes (WHO, 2015).  

Lopes, Barbosa e Fonseca (2021), também realçam a importância do plano individual de cuidados 

e consideram que o mesmo consiste numa ferramenta centrada na pessoa, que constitui um espaço 

de diálogo permanente e congruente com o processo de saúde/doença, entre todos os cuidadores, 

por forma a apoiar e a facilitar a gestão dos percursos e a integração dos cuidados. Para estes autores 

o primeiro e mais importante cuidador é a própria pessoa, responsável pelo seu autocuidado, sendo 

que todos os outros, prestam cuidados por delegação e só quando, a pessoa não o pode ou não o sabe 

fazer. 

Nesta extensão, a pessoa, protagonista do plano individual de cuidados, trará para o espaço de 

diálogo e negociação acima referidos, a sua narrativa de vida, que se baseia nas suas experiências, 

preocupações e expetativas, por forma a que os cuidados sejam planeados através de uma abordagem 

que priorize os objetivos de vida e de saúde da própria, respeitando assim os princípios da autonomia 

e da autodeterminação. (Lopes, Barbosa e Fonseca,2021) 

É, portanto, consensual que um plano de cuidados individualizado e centrado na pessoa tem 

inúmeros aspetos positivos quer para a pessoa enquanto ser holístico e autodeterminado, quer para 

a família assim como para a equipa multidisciplinar. A centralidade da pessoa nos cuidados prestados 

implica, considerar como fundamentais na tomada de decisão todos os elementos inerentes ao 

doente, como valores culturais, crenças, preferências, valores pessoais, objetivos da própria pessoa, 

trabalho, família, estilos de vida, entre outros, possibilitando uma co-responsabilidade em que 

o doente e seus familiares, tornam-se, parte integrante da equipa assistencial, possibilitando a tomada 

de decisão partilhada.  

Em suma, ao realizarmos planos de cuidados individualizados centrados na pessoa, nas suas 

necessidades, prioridades,  expetativas e objetivos pessoais, estamos garantido que o mesmo respeita 

a sua dignidade enquanto humano e consequentemente estamos salvaguardando o principio da 

autodeterminação que nos é referenciado pelos padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem 
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quando nos diz que: “a pessoa é um ser social e agente intencional de comportamentos baseados nos 

valores, nas crenças e nos desejos da natureza individual, o que torna cada pessoa num ser único, com 

dignidade própria e direito a autodeterminar-se.”(OE, 2001:9). 

Com base na análise da pesquisa bibliográfica realizada, construímos o modelo de cuidados 

centrados na Pessoa com delírio, que sintetiza os conteúdos abordados ao longo do enquadramento 

conceptual, encontrando-se representado na figura abaixo. 

 

Figura 2 - Modelo de Autocuidado em Saúde Mental para a Pessoa com Delírio   

 

Este modelo pretende explanar a centralidade da pessoa com delírio com todas as características 

que lhe são inerentes, nomeadamente a sua individualidade, autodeterminação, dignidade, suas 

forças, necessidades e objetivos pessoais. A pessoa, a família assim como os cuidados integrados 

(entenda-se que estes representam os cuidados de saúde primários, os cuidados em ambulatório, a 

rede nacional de cuidados continuados e os serviços hospitalares) estão em constante interação, pelo 

que o plano de cuidados individual, de uma forma dinâmica e flexível deve adaptar-se e readaptar-se 

às necessidades sentidas pela pessoa ( considerando as suas mudanças e evoluções),  por forma a que 

a pessoa atinja, dentro do seu contexto, o  potencial máximo para o autocuidado. 
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2 PERCURSOS DE APRENDIZAGEM NOS CONTEXTOS 

 

 No presente capítulo pretendemos descrever o percurso desenvolvido nos contextos de estágio e 

sua articulação com o desenvolvimento e aquisição de competências do Enfermeiro Especialista, 

definidas no Regulamento n.º 140/2019 da Ordem dos Enfermeiros (OE) e do Enfermeiro Especialista 

em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica (EESMP), definidas no Regulamento n.º 515/2018 da 

OE. Para que as atividades desenvolvidas sejam apresentadas de forma estruturada, este capítulo 

organiza-se em duas partes distintas, cada uma delas referente a cada contexto de estágio. 

 

2.1  ESTÁGIO EM CONTEXTO DO CENTRO DE RESPOSTAS INTEGRADAS (CRI) 

 

2.1.1 Caracterização do Contexto de Estágio 

 

O Centro de Respostas Integradas é uma unidade de intervenção local que presta cuidados globais 

às pessoas com problemas de dependência e seus envolventes, em regime ambulatório, 

individualmente ou em grupo. Dispõe de equipas técnicas especializadas para as diversas áreas de 

missão (prevenção, tratamento, reinserção). 

Integradas no CRI existem Equipas Técnicas Especializadas em Comportamentos Aditivos e 

Dependências (CAD) que incluem as Equipas de Prevenção, as Equipas de Tratamento (ET), as Equipas 

de Reinserção e as Equipas de Redução de Danos, cada uma delas com áreas de atuação e intervenções 

específicas. 

Interatuando com outras estruturas dos Cuidados de Saúde Primários (CSP), estas unidades 

oferecem um apoio mais diferenciado a estes utentes e seus envolventes, oferecendo-se ainda como 

suporte da intervenção de outros técnicos dos CSP, em termos de orientação e formação nesta área.  

Segundo o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD ,2013) 

os CRI atuam nos três níveis de intervenção em função das problemáticas identificadas sendo:  

- Nível I - no âmbito da Prevenção Seletiva e Indicada e de Projetos de Intervenção Comunitária, 

bem como no âmbito de consultas de Cessação Tabágica. Neste Nível são as Equipas de Prevenção que 

desenvolvem as intervenções de prevenção seletiva e indicada, mais direcionadas a grupo de 
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indivíduos, em diversos contextos, para reforçar os fatores protetores e reduzir ou delimitar os efeitos 

dos fatores de risco do consumo de substâncias psicoativas e potencializar as resiliências dos 

indivíduos, atendendo às vulnerabilidades.  

- Nível  II -  estão envolvidos os Cuidados de Saúde Especializados, designadamente os CRI através 

das Equipas Técnicas (ET) especializadas na intervenção em CAD que preconizam o Modelo de 

Tratamento Integrado, constituindo este o principal eixo da abordagem multidisciplinar em CAD, com 

auxílio a diversos recursos terapêuticos, nomeadamente: programas específicos de tratamento, 

RRMD, programas de reabilitação/ reinserção, em articulação, em momentos simultâneos ou 

sucessivos, tendo em conta o diagnóstico, as necessidades e capacidades do utente e da família ou 

envolventes e o seu prognóstico.  

- Nível III- exige a intervenção quer dos CRI, quer de outras Unidades especializadas. Face à elevada 

frequência de comorbilidades psíquica e física, neste nível pode ser necessária a intervenção dos 

Serviços Locais de Saúde Mental (SLSM), bem como os Serviços de Especialidades Médico-cirúrgicas 

Hospitalares. 

A ET do CRI, a qual integrei no Estágio I, tem como missão a promoção da abstinência e de hábitos 

de vida saudáveis, através de um modelo de abordagem biopsicossocial com várias intervenções junto 

da comunidade, articulando-se com outras instituições com o principal objetivo da reintegração social 

da pessoa. 

O acesso ao CRI faz-se através da referenciação dos CSP, ou por solicitação direta da pessoa e/ou 

familiar, podendo também aceder a este nível os utentes referenciados pelos serviços hospitalares, 

nomeadamente serviços de urgência hospitalar ou ligados à saúde mental, IPSS, Tribunais, Comissões 

de Proteção de Crianças e Jovens, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, 

Estabelecimentos Prisionais, entre outros, sendo atribuído um terapeuta de referência ao utente, que 

pode ser médico, psicólogo, EESMP ou assistente social.  A este profissional caberá fazer a avaliação 

da pessoa, perceber quais as suas expetativas e em conjunto estabelecer um projeto terapêutico 

sempre em articulação com a equipa multidisciplinar. 

Para a prossecução das suas atribuições e competências, a Equipa Técnica Especializada em CAD no 

CRI tem uma composição multidisciplinar, designadamente:  Médicos, Enfermeiros, enfermeiros 

especialistas em saúde mental e psiquiátrica, Técnicas de serviço social; Psicólogos clínicos; Técnicas 

administrativas; Auxiliares de apoio e vigilância; Vigilante (externo à instituição). 

No processo de tratamento integrado, e para além de ser disponibilizada informação sobre as 

respostas existentes e atribuído um terapeuta de referência, responsável pelo acompanhamento 
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global da situação do utente, é realizada uma avaliação global e integral da situação do utente que 

inclui: avaliação do motivo do pedido e da motivação para o tratamento;  diagnóstico em CAD e de 

eventuais doenças orgânica e / ou psiquiátrica;  necessidades de cuidados específicos saúde; 

identificação precoce e a prevenção da infeção VIH/Sida; rastreio de hepatites, doenças sexualmente 

transmissíveis e de outras patologias; identificação do diagnóstico social sendo posteriormente 

definido um plano personalizado de tratamento. 

Nesta unidade são disponibilizadas consultas de diversas especialidades como, consultas de 

psicologia, consultas médicas, consultas de enfermagem e consultas de serviço social. 

A consulta de Enfermagem tem como objetivo facilitar os processos de transição do utente ao longo 

do tratamento, ajudando-o a enfrentar as dificuldades com que se depara no momento, qualquer que 

seja o seu estado de saúde/doença e procurando que as experiências vividas neste processo sejam 

promotoras de saúde e bem-estar. 

Através desta consulta, o Enfermeiro colabora com o utente /família contribuindo para o alívio do 

seu mal-estar, prevenindo possíveis complicações de saúde decorrentes dos comportamentos aditivos 

e dependência, ajudando-o na gestão de tomada de medicamentos e promovendo o tratamento 

adequado de outras doenças associadas de que, eventualmente, o utente seja portador. 

Além das consultas de enfermagem realizadas aquando do acolhimento do utente o 

acompanhamento de Enfermagem no CRI engloba: Programa de Tratamento com substitutos 

opiáceos; Administração individual assistida; Acompanhamento do utente; Articulação com outras 

instituições; Preparação/administração terapêutica antagonista/agonista opiáceo; Deteção de 

metabolitos de drogas na urina; - Testes de opiáceos, cocaína, cannabis, buprenorfina e metadona; 

Supervisão da colheita de urina; Rastreio rápido para VIH - Aconselhamento, diagnóstico e 

referenciação; Redução de Danos (Rastreio de doenças infeto- contagiosas, vacinação, educação para 

a saúde); Consulta de Cessação tabágica; Consulta acompanhamento individual; Consulta à família; 

Atendimento à comunidade;  Orientação de alunos de enfermagem; Colaboração com estágios de 

outras categorias profissionais; Colaboração em trabalhos de investigação.  

O CRI tem parcerias com diversas instituições do concelho, tais como: O Hospital; Comunidade 

Terapêutica; Unidades de Cuidados de Saúde Primários; Instituto Português da Juventude; 

Estabelecimentos Prisionais; Polícia de Segurança Publica; Câmara Municipal; Universidade; Escolas do 

Concelho. 
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De referir a existência de uma reunião de equipa multidisciplinar semanal, na qual os casos dos 

doentes são discutidos na equipa multidisciplinar e os novos casos referenciados são analisados e 

entregues a um dos terapeutas de referência que irá dar início ao processo de acolhimento. 

 

2.1.2 Caso Clínico em Contexto do CRI 

 

O caso selecionado para a realização do estudo de caso em contexto do CRI refere-se a um utente 

que tem como diagnósticos clínicos “Abuso de Substâncias Psicoativas (Cannabis)” e “Psicose 

Esquizofrénica” (Apêndice I). Estas situações de diagnósticos duplos são comuns e são designadas de 

co-morbilidade, que significa “a combinação de uma perturbação psiquiátrica grave e o abuso ou 

dependência de substâncias” (Marques-Teixeira, 2000). 

Compreender a motivação da pessoa adicta para o tratamento, no sentido da transição para a 

abstinência assim como identificar as intervenções de enfermagem promotoras da motivação para o 

tratamento da pessoa adicta foram os objetivos pretendidos com a realização do estudo de caso. 

Partindo da premissa de que a abordagem à patologia dual requer um tratamento integrado e uma 

equipa multidisciplinar, com orientações e objetivos multidirecionais, contínuos e a longo prazo 

idealmente na mesma unidade de saúde e com os mesmos profissionais. Revelando-se de extrema 

importância, para as pessoas portadoras desta complexa patologia, a existência de um projeto 

terapêutico individualizado e adequado às características de cada um, assegurando-se que a pessoa e 

família sejam participantes ativos em todo o processo. 

Martín e Martínez (2017) referem que o papel do profissional de enfermagem no tratamento dos 

utentes com patologia dual é fundamental uma vez que este tem um grande contato com o utente, 

sendo muito provável que o mesmo partilhe as suas preocupações e medos com ele, sendo o 

profissional de enfermagem um enorme suporte e fonte de motivação para promover a desintoxicação 

e melhorar as suas perspetivas futuras. 

Para os mesmos autores a função do enfermeiro perante o utente com patologia dual centra-se em 

realizar uma avaliação holística do mesmo, diagnosticar, planear e avaliar cuidados abrangentes e 

individualizados, assim como criar uma relação terapêutica com o utente com base na confiança que 

promova a adesão ao tratamento.  

Também fazem parte como intervenções do enfermeiro  o  supervisionar a toma da medicação 

prescrita, detetar o uso de substâncias através de testes realizados à urina, avaliação de estado 
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psicopatológico para a deteção precoce de recaídas e/ou descompensação psicótica, realizar 

psicoeducação, realizar intervenções motivacionais para estimular mudanças e favorecer hábitos 

saudáveis, treino de habilidades sociais, aconselhamento, participar na tomada de decisões dentro da 

equipa multidisciplinar, avaliar regularmente a condição física do utente e realizar  educação para a  

saúde sobre hábitos de vida saudáveis. (Martín e Martínez, 2017) 

Perante o exposto, o acompanhamento do EESMP à pessoa portadora de patologia dual deve ter 

como objetivo a recuperação e readaptação funcional, a promoção do autocuidado, assegurar que a 

pessoa e família sejam participantes ativos em todo o processo e mobilizar todos os recursos sociais e 

comunitários necessários á recuperação e readaptação do mesmo. 

A consulta de enfermagem em saúde mental pressupõe uma ajuda baseada em conhecimento 

científico e numa relação terapêutica, que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida do utente, 

promover o seu autocuidado e uma melhoria na sua funcionalidade e, consequentemente, 

proporcionar um ambiente de cuidados que estimule também a mudança de comportamentos, sendo 

também o objetivo da mesma direcionado para um atendimento integral, digno e humanizado, que 

deve ser baseado num referencial teórico. 

Por forma a estruturar as consultas de enfermagem para o presente estudo de caso optou-se por 

utilizar a Teoria das Transições de Afaf Meleis, por se considerar ser a mais adequada ao 

enquadramento do mesmo, entendendo o processo de tratamento das dependências como uma 

transição no processo saúde/doença, no qual enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiátrica 

desempenha um papel importante na mudança de comportamento do utente com problemas de 

adição.  

As estruturações das mesmas foram também delineadas à luz da Teoria Transteórica da Motivação 

de Proshaska & Diclemente (1992) que avalia a motivação para a mudança, pois considerámos que, 

compreender o quanto a pessoa está motivada, é particularmente importante na área dos 

comportamentos aditivos, na medida em que orienta para o uso de intervenções adaptadas à situação 

e permite elaborar estratégias terapêuticas que facilitem o processo de mudança do comportamento.  

Com o objetivo de alcançar um processo de transição saudável, na perspetiva do exercício da 

enfermagem mais humanizado, científico, compartilhado, holístico e centrado na pessoa, 

considerámos fulcral conhecer o crescimento e o desenvolvimento do indivíduo e de sua família, no 

decorrer do seu ciclo vital, pelo que recolhemos dados relativos à história biopsicossocial, história 

clínica, social, de desenvolvimento assim como, realizamos juntamente com o utente o seu genograma 

e ecomapa. 



 
 

41 
 

Selecionámos também como instrumentos de avaliação diagnóstica a entrevista semiestruturada; 

a avaliação do estado mental; a Escala de Socrates 8D; a Quality os Life Scale(QLS7PT) e a Severity os 

Dependence Scale (SDS). 

Identificámos diagnósticos de enfermagem e elaboráramos um plano terapêutico individualizado 

de acordo com a terminologia CIPE assente nas competências do EESMP, tendo em consideração que 

as intervenções do cuidado de enfermagem à pessoa com patologia dual inserem-se na compreensão 

da transição partindo da perspetiva de quem a vivência. 

 A construção deste estudo de caso permitiu-nos perceber que a patologia dual tem um impacto 

negativo na qualidade de vida e no funcionamento biopsicossocial das pessoas colocando-as num 

maior risco de marginalização social. Paralelamente, à coexistência de consumos de substâncias 

psicoativas e de perturbação mental como a esquizofrenia, associam-se também, problemas 

relacionados com a gravidade dos consumos, não adesão ao regime terapêutico, problemas sociais, 

familiares e financeiros, desemprego, marginalização entre outros, tornando a abordagem pelo EESMP 

a estes doentes um enorme desafio de grande complexidade.  

A elaboração deste estudo de caso possibilitou também a compreensão de que devemos ter 

sempre em consideração que, os cuidados que prestamos ao utente portador de patologia dual são 

um elo de uma longa cadeia multidisciplinar sendo que, é em função das características da pessoa e 

do seu contexto familiar e social que iremos delinear as diferentes intervenções.  

Por conseguinte, as intervenções  a realizar ao doente dual deverão ser, um conjunto de 

abordagens orientadas por três vetores: utente, família e contexto, pelo que o EESMP ao apresentar-

se como um profissional altamente qualificado e especializado desempenha um papel crucial na ajuda 

aos doentes e seus familiares na aquisição de saberes sobre a patologia dual, no domínio de novas 

formas de lidar com a mesma, no diagnóstico e intervenção perante as respostas desajustadas ou 

desadaptadas ao seus processos de transição, na redução do stress familiar, na promoção de  suporte 

social, no  encorajamento e na motivação para o tratamento, promovendo assim um enfoque num 

futuro esperançoso.  

Ressaltou também que o papel do EESMP se centra na qualidade da relação interpessoal entre o 

mesmo e o utente na qual, utiliza-se a si mesmo como instrumento terapêutico e consequentemente 

promove o processo de transição da pessoa portadora de patologia dual para o estado de saúde 

desejado.  

A este nível, é importante referir a relevância do raciocínio clínico na prática de enfermagem em 

que alicerçamos os conhecimentos quer teóricos quer práticos, motivando as nossas decisões para 
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atingir os resultados esperados sendo este imprescindível à atividade de enfermagem em saúde 

mental e psiquiátrica uma vez que, a qualidade dos cuidados que prestamos depende 

substancialmente das nossas habilidades de raciocínio como instrumento para a tomada de decisão.  

Consideramos, portanto, que a realização estudo de caso assumiu-se de grande relevo na 

mobilização e no cimentar dos saberes adquiridos como EESMP assim como no desenvolvimento das 

competências inerentes. 

 

2.2  ESTÁGIO EM CONTEXTO DE INTERNAMENTO DE PSIQUIATRIA 

 

2.2.1 Caracterização do Contexto de Estágio 

 

O Serviço de Psiquiatria (SP) integra, em conjunto com o Serviço de Psiquiatria da Infância e da 

Adolescência (SPIA), o Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental (DPSM) de uma Unidade de Saúde 

do país cuja missão principal consiste na prestação de cuidados clínicos a doentes psiquiátricos, 

promovendo a melhoria da sua qualidade de vida e da sua funcionalidade, atuando no sentido de 

assegurar o acesso equitativo a cuidados de qualidade,  promover a articulação com os cuidados 

primários, continuados e hospitalares e contribuir para a minimização do impacto das perturbações 

mentais e para a promoção da saúde mental das populações. Faz ainda parte da sua missão ser um 

promotor da formação, divulgação e investigação das patologias psiquiátricas.  No que respeita à visão, 

o serviço de psiquiatria visa atingir um nível de excelência na prestação de cuidados de saúde de 

psiquiatria e saúde mental e constituir-se como um reconhecido centro na prestação de cuidados 

clínicos a doentes com doenças psiquiátricas. Tem como valores o respeito pelos doentes e pelos 

profissionais de saúde que o integram, a promoção do trabalho em equipa motivada por uma visão e 

missão comum visando a satisfação de todos, cumprindo os códigos de ética e deontologia e a conduta 

de boas práticas clínicas, com uma comunicação clara e transparente, promovendo a justiça e a 

competência dos profissionais e o bem-estar dos doentes. 

O SP realiza a sua atividade assistencial no edifício do DPSM, na qual funciona a unidade de 

internamento, e o ambulatório. O jardim ocupacional é uma área partilhada com o SPIA.  

O Serviço de Psiquiatria disponibiliza aos cidadãos que a ele recorrem uma multiplicidade de 

respostas no âmbito da Saúde Mental, tais como: consultas de psiquiatria geral; consultas psiquiátricas 



 
 

43 
 

de subespecialidade; consultas de ligação; consultas de psicologia; consultas de enfermagem; 

consultas descentralizadas nos diferentes concelhos ; visitas domiciliárias; psicoterapias individuais; 

avaliações psicométricas e neuropsicológicas; perícias e avaliações forenses; consultoria (cuidados 

primários e estruturas da comunidade); hospital de dia (que integra também uma área de dia)grupos 

terapêuticos e de psicoeducação; intervenções psicomotoras e de reabilitação; serviço social; 

internamento; urgência. 

A constituição da equipa deste serviço é, portanto, multidisciplinar, composta por enfermeiros, 

enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, psiquiatras, terapeuta 

ocupacional, assistentes operacionais, assistentes técnicos, assistente sociais, psicólogos. 

A vertente ambulatória está organizada em equipas comunitárias, com áreas geográficas distintas 

e definidas, e o trabalho divide-se pelas atividades realizadas no espaço físico do serviço – consultas 

externas de psiquiatria, psicologia e enfermagem e intervenção social – e no terreno – atividades 

clínicas e consultoria nos diferentes centros de saúde e interligação com estruturas da comunidade. O 

trabalho ambulatório completa-se com as atividades forenses e o hospital de dia que realiza atividades 

no âmbito estimulação cognitiva individual, estimulação cognitiva em grupo, treino de atividades de 

vida diária, artes expressivas, psicoterapia em grupo, socialização, psicoeducação. 

O Serviço de Internamento de Psiquiatria tem camas distribuídas por diversas enfermarias e 

quartos de isolamento, e recebe pessoas de ambos os sexos com doença mental em fase aguda. Foi 

preconizado e protocolado como critérios de internamento pessoa adulta, nas seguintes situações 

clínicas: perturbação psicótica descompensada; perturbação depressiva major, com sintomatologia 

psicótica e/ou ideação suicida; perturbação bipolar em episódio agudo; ideação suicida mediante 

avaliação psiquiátrica; comportamentos disruptivos, mediante avaliação psiquiátrica e aplicação da Lei 

da Saúde Mental com indicação clínica para internamento compulsivo. 

Os cuidados prestados pela equipa de enfermagem visam assegurar uma prestação de cuidados de 

qualidade, preocupada com o cumprimento de requisitos que conduzam à melhoria contínua desses 

cuidados e do sistema de gestão da qualidade; desenvolver e prestar cuidados de saúde com 

efetividade, eficiência e qualidade; orientar as atividades em função das necessidades dos doentes; 

garantir em todo o processo de cuidados a segurança do doente; sistematizar o registo e análise de 

informação de modo a assegurar uma avaliação contínua dos resultados da prestação; promover a 

prestação de cuidados humanizados e personalizados; promover e assegurar a atualização do 

conhecimento científico através do incentivo de formação contínua.  
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Os registos de enfermagem são organizados em torno da sistematização do processo de tomada de 

decisão, tendo sido criados guias orientadores da boa prática de cuidados de enfermagem e utilizado 

o SClínico como programa informático. O método de trabalho de enfermagem na UIP é o método 

individual.  

Da análise estatística realizada recentemente à população de doentes internados e aos cuidados 

prestados pelos enfermeiros observa-se que os doentes pertencem maioritariamente ao género 

masculino, o grupo etário com maior prevalência é o dos 25 aos 64 anos e quanto ao tipo de 

internamento predominou o voluntário. As Perturbações Depressivas, Esquizofrenia e outras Psicoses, 

Perturbação Bipolar e Perturbação da Personalidade elencam a maior percentagem das patologias no 

internamento. 

Relativamente ao registo dos principais focos de atenção de enfermagem constantes nos processos 

dos doentes, os focos relacionados com o autocuidado seguidos de focos relativos a avaliação do 

estado mental são os mais frequentes no planeamento de cuidados de enfermagem. 

O serviço internamento, possui um planeamento de atividades terapêuticas, com realização 

prevista para o período da manhã e o período da tarde sendo elas: técnicas de relaxamento, técnicas 

expressivas, atividades lúdicas, educação física, psicoeducação, educação para a saúde, musicoterapia 

e biblioterapia. 

Sendo a parametrização existente muito pouco adequada aos cuidados de enfermagem prestados, 

surgiu a necessidade de criar uma base de registos bem como, estratégias para efetivar registos das 

referidas atividades. Assim sendo, o serviço optou por registar em notas gerais de cada doente a 

adesão/ participação nas intervenções terapêuticas dinamizadas pelos enfermeiros da UIP. O registo 

em base de dados é efetuado pelo enfermeiro que dinamiza a intervenção terapêutica sendo, o registo 

em notas gerais da responsabilidade do enfermeiro responsável pelo doente. 

Também relativamente à avaliação do estado mental do doente, não existem campos apropriados 

na avaliação inicial para a realização da mesma, pelo que esta avaliação fica subregistada. 

É de salientar a importância da existência de uma reunião semanal da equipa multidisciplinar, na 

qual os casos dos doentes internados são discutidos de acordo com a perspetiva médica, de 

enfermagem, social, terapeuta ocupacional e psicólogo. De salientar que os enfermeiros do 

ambulatório psiquiátrico também participam na reunião constituindo um fator bastante significativo 

para a articulação de cuidados. 
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 Não obstante a equipa mantem o encaminhamento dos doentes para a consulta externa após a 

alta hospitalar através de nota de alta de enfermagem cuja informação é enviada via mail, sinalizando-

se o número de processo e a data da alta para a equipa responsável pela área geodemográfica a que 

pertence a residência do doente. Na nota de alta, a medicação que deve constar da informação de 

enfermagem restringe-se aos neurolépticos injetáveis de libertação progressiva (restante consta na 

carta de alta médica) sendo construída tendo em conta os seguintes itens: data de entrada; diagnóstico 

do doente; avaliação do estado mental inicial, evolução durante o internamento e no momento da 

alta; participação/adesão e motivação/ interesse nas intervenções terapêuticas de enfermagem; data 

e destino de alta. No menor espaço de tempo possível, a equipa comunitária responsável realiza a 

primeira visita domiciliária. Esta articulação revela-se crucial na monitorização e acompanhamento do 

estado do doente/família, na identificação das necessidades e problemas sentidos no regresso a casa, 

na supervisão da adesão ao regime terapêutico e no processo de recuperação e reintegração social. 

 

2.2.2 Construto dos Cuidados de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica à Pessoa em 

Contexto de Internamento 

 

No percurso de cuidados em internamento mobilizámos o processo de enfermagem de modo a 

operacionalizar cuidados de enfermagem congruentes com as necessidades identificadas à pessoa 

O Processo de Enfermagem encontra-se dividido em cinco passos essenciais- avaliação inicial, 

diagnóstico, planeamento, implementação e avaliação final-, que visam ajudar o enfermeiro a abordar, 

de forma estruturada e rigorosa, situações potencialmente conducentes a problemas. (Gonçalves, 

Sampaio, Sequeira, 2020:87) 

Embora estejam elencados em fases aparentemente distintas, na realidade os mesmos constituem-

se progressivos, inter-relacionados e contínuos, ocorrendo em simultâneo na dimensão processual da 

prática de enfermagem. Requerem uma avaliação sistémica e sistemática na prática do dia- a -dia no 

processo da prestação de cuidados. Requerem também um processo de raciocínio clínico e 

pensamento critico no decorrer de todo o processo. 

O processo de enfermagem é um processo indutivo na medida em que é re-construído dado a dado 

a partir dos fatos observados e relatados em cada encontro com a pessoa e, dedutivo, na medida em 

que é necessário separar a informação relevante da irrelevante para tomar uma decisão através do 

juízo clínico, essencial para o planeamento de cuidados individualizados à pessoa e respetivas famílias. 
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No entanto, quando falamos do processo de enfermagem em saúde mental, a Relação Terapêutica 

surge como o foco determinante de todo o processo. 

Consideramos, que nos cuidados à pessoa com perturbação mental, a relação terapêutica 

constituiu a ação central para que os mesmos fossem efetivados sendo que processo de avaliação 

diagnóstica, intervenção terapêutica e a relação enfermeiro utente considerados processos 

indissociáveis no constructo do processo de enfermagem. 

Rogers (2006) considera que para a relação terapêutica acontecer é necessário possuirmos três 

características essenciais: ser genuíno, aceitar a pessoa como ser único e ter a compreensão empática. 

Ser genuíno no sentido de ter plena consciência dos sentimentos para agir de forma autêntica -as 

palavras e o comportamento correspondem aquilo que se está a sentir - quando estou com o outro.  

A aceitação e apreço da pessoa como pessoa única envolve a aceitação do outro como ele é, implica 

uma aceitação incondicional do outro. Sem criticar, sem juízos de valor, com os seus sentimentos com 

as suas crenças, valores, referências, ideias ou ideais. Uma aceitação que por vezes pode não implicar 

uma compreensão, mas envolve uma consideração com base no respeito e no apreço pelo outro 

enquanto pessoa única. 

 A compreensão empática profunda que demanda uma sensibilidade para conseguir ver o mundo 

da pessoa através dos seus olhos, implica um desejo continuo de compreender o outro, estar recetivo 

às comunicações da pessoa como estas lhe parecem no momento, aos seus sentimentos e transmitir-

lhe essa compreensão. 

A construção da relação terapêutica num serviço de internamento de agudos em tempos de 

pandemia revelou-se um grande desafio dadas as condicionantes que implicavam o isolamento 

profilático durante um determinado número de dias, em enfermaria partilhadas com outros doentes, 

o que, à partida tornava o fator “privacidade” afetado, sendo que, foi pautada por momentos através 

dos quais demonstrávamos a nossa disponibilidade, ou, por outras palavras, a nossa presença e 

acessibilidade. Estes fatores encontram-se num espaço denominado- tempo -. É preciso tempo para 

Estar com, Estar para, Estar. O fator tempo é determinante para que a relação se desenvolva e para 

que a pessoa sinta que estamos envolvidos e genuinamente interessados. E a pessoa sente! A pessoa 

percebe quando o nosso interesse em estar é verdadeiro. Sente quando somos autênticos e genuínos. 

Por outro lado, Chalifour (2008:130) convida-nos a Estar numa relação terapêutica através do 

contato com o outro: “A primeira tarefa a assumir numa relação de ajuda profissional, é estabelecer 

contato com o cliente e assegurar a qualidade desse contato através das trocas”. 
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No contato com a pessoa foi necessário estarmos disponíveis a usar os nossos sentidos de forma a 

receber a informação que a pessoa nos transmitia e possuir um conhecimento de nós próprios que 

permitisse entender em que circunstancias nos estávamos a abster de fazer uso deles, quais os 

obstáculos que existiam em nós que condicionavam o uso dos mesmos, e em que situações em 

particular tínhamos tendência para anular aquilo que estávamos a sentir.  

Ao longo do estágio, tentámos ter presente a capacidade e a disponibilidade de estar na relação 

segundo os princípios referenciados por Rogers e Chalifour, no entanto foi necessário gerir algumas 

barreiras iniciais, uma vez que, o estarmos centradas no nosso desenvolvimento, na gestão das nossas 

próprias emoções, nas dúvidas, inseguranças, pesquisas, na adaptação e integração ao contexto, levou 

a que relação terapêutica estivesse inicialmente mais comprometida.  

Se no contato com a pessoa surgem emoções que nos incomodam e das quais, nos tentamos 

abstrair então segundo Chalifour (2008:131) “evitamos reconhecer os pensamentos que nos habitam, 

e as emoções e necessidades que se expressam em nós (…) evitamos estar em contato.”. 

Quando evitamos o contato, consciente ou inconscientemente, estamos a colocar uma barreira na 

relação que queremos construir. Desta forma Chalifour também enfatiza a importância da Consciência-

de-Si, na medida em que, quanto maior esta for “mais ampla é a informação de si com que está em 

contato” (Chalifour, 2008:129). 

Ao experienciarmos certos sentimentos perante o outro podemos ter a tendência para os ocultar, 

para os esconder ou ignorar e não os deixamos fluir, isto é, não tentamos fazer uma compreensão do 

que eles estão a causar em nós (alegria, desconforto, ansiedade, tristeza, …). Refletir sobre o que 

sentimos quando estamos em interação com o outro, quando estamos numa relação com o outro, sem 

barreiras, sem obstáculos, sem máscaras, deixar fluir aquilo que estamos a sentir e perceber o que 

provocou em nós foi um processo importantíssimo para o nosso autoconhecimento, pois, só a partir 

da nossa própria compreensão podemos começar a compreender o outro. 

Desta forma ao longo do estágio desenvolvemos vários momentos de introspeção, por forma a 

tomar consciência do “self” no decorrer da relação com fins terapêuticos. Também a realização de 

reflexões e a sua discussão com o orientador de estágio, possibilitou reconhecer as resistências, os 

receios, preconceitos, os obstáculos que existiam em nós na construção da relação.  

Phaneuf (2001:177), considera que: “os meios de nos conhecermos a nós próprios são limitados e a 

tarefa nunca está terminada (…) a auto-reflexão, a tomada de consciência das diversas estruturas da 

nossa personalidade e do seu funcionamento, e a retroação pelos outros permitem-nos descobrir 
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bastante bem quem nós somos, como somos e o que precisaríamos de fazer para melhor nos 

atualizarmos (…) a introspeção é o primeiro instrumento do autoconhecimento (…)”. 

Não foi fácil fazermos introspeção. Foi necessário tempo. Tempo para estar connosco, tempo para 

olharmos para nós, para o que sentimos, como sentimos, tempo para nos descobrimos ou 

redescobrirmos. Fomos tomando consciência de que quanto mais estávamos atentos a nós próprios, 

ao que sentíamos, às nossas atitudes, comportamentos e às nossas vulnerabilidades, maior foi a 

condição de aceitar ser quem somos o que permitiu chegar mais facilmente à pessoa. 

A Relação e, consequentemente, a Relação Terapêutica foi o nosso instrumento terapêutico 

enquanto EESMP, pelo que: Aceitar o outro como ser individual e único; Aceitarmo-nos como seres 

individuais e únicos; Definir técnicas e estratégias a mobilizar; Estarmos atentos à pessoa em tudo o 

que o carateriza; Considerar o ambiente humano e físico da pessoa; Reconhecermos as nossas próprias 

impressões na presença da pessoa; Ter um elevado conhecimento de nós  mesmos; Colocar os “nossos 

dados internos” ao serviço da pessoa (sensações, pensamentos, emoções, necessidades, …); 

Reconhecer que o cuidado não pode existir sem ser criada uma relação de qualidade com a pessoa; 

Ajudar a pessoa a expressar o seu pedido de ajuda;  Ajudar a pessoa a envolver-se na relação, todos 

estes pressupostos representaram  um conjunto de condições que permitiram o estabelecimento de 

uma relação  terapêutica marcada pelo respeito, confiança mútua, compreensão empática, compaixão 

e esperança (Chalifour, 2008). 

O processo de avaliação diagnóstica consistiu na avaliação/reavaliação da situação do 

doente/família realizada na conjugação variável da tripla perspetiva: vivencial, de ajuda e biomédica. 

Foi realizada de um modo contínuo, sistemático, dinâmico e integrado nos cuidados (Lopes, 2006). 

Com finalidades diagnósticas e terapêuticas orientámos a avaliação diagnóstica nos três sentidos 

diferentes referidos por Lopes (2006, 2018): o que o doente sabe - por forma a termos acesso às 

dimensões representacionais da doença, que afetam as atitudes da pessoa em relação a eles e aos 

tratamentos-; o que preocupa o doente –  por forma a priorizar a direção dos nossos cuidados para 

suas preocupações, dando sentido à perspetiva da co-construção do cuidado-; estratégias e 

capacidades do doente – com o intuito de perceber quais as estratégias da pessoa  para lidar com as 

circunstâncias atuais e futuras no seu contexto pessoal, familiar e comunitário e quais as suas 

potencialidades. 

Desta forma, na prestação de cuidados especializados à pessoa com perturbação mental tivemos 

presente o significado que a pessoa atribuía aos diferentes contextos psicossociais e ao seu potencial 
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de recuperação para que, consequentemente conseguíssemos promover a capacitação da mesma para 

a mudança/ adaptação. 

Tendo em conta as especificidades da prática clínica em internamento de agudos assim como, as 

competências especificas do EESMP, o uso da técnica de entrevista foi crucial no processo de avaliação 

diagnóstica, assim como ao longo do processo de intervenção, sendo que, procurámos que este 

estivesse presente nos momentos de contato no qual nos mobilizamos enquanto instrumento 

terapêutico e foi também através da entrevista que procurámos alcançar a excelência relacional.  

Chalifour (2009:60) entende a entrevista enquanto encontro que se dá na RELAÇÃO de mim com o 

outro, tornando-se “um tipo particular de interações verbais e não verbais entre um interveniente e 

um cliente, ao longo dos quais os participantes utilizam determinados modos de fazer e estar em 

função da compreensão dos seus papeis, do contexto, das suas características, do assunto tratado, dos 

objectivos visados e do tempo que acordam para este fim”.  

Phaneuf (2005:250) refere que a entrevista é um encontro previsto e planificado, mas acima de 

tudo é “uma tomada de contato entre dois seres humanos que, colocados um perante o outro, devem 

tomar conhecimento, aceitar-se e respeitar-se a fim de poderem criar entre eles uma conivência 

terapêutica”. 

  Foi na entrevista que nos apresentamos à pessoa, que nos demos a conhecer, que aceitamos 

trazer todas as atitudes relacionais de ajuda, empatia, respeito, autenticidade, compaixão, esperança 

que nos fala Chalifour e também, a aceitação da pessoa como ser único e a compreensão empática de 

Rogers num interesse genuíno da nossa parte.  

Foi na entrevista que entrámos em contato com a pessoa através da comunicação verbal e não 

verbal e foi também na entrevista que co- construímos estratégias de intervenção terapêutica 

adaptadas à pessoa. De entre as estratégias relacionais – o acolhimento, suporte, exploração, busca 

da clarificação, atenção no momento presente e confrontação - presentes no decorrer da entrevista, 

realçamos aqui que, na perspetiva existencial-humanista, que objetiva o conhecimento e a 

consciência-de-si, o acolhimento foi a estratégia relacional mais significativa na medida em que foi 

através desta estratégia que  manifestamos o nosso interesse pela pessoa e convidamo-la,  apesar dos 

seus receios e hesitações, a olhar-se e reconhecer-se tal como é. 

A realização da entrevista requereu assim a mobilização de um conjunto de habilidades para a 

conseguirmos efetuar. Estas habilidades requereram da nossa parte um trabalho constante de 

pesquiza, reflexão e discussão com o orientador por forma a existir uma aquisição e evolução das 

mesmas.  
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Ao longo dos estágios tivemos a oportunidade de realizar entrevistas em diferentes momentos e 

também com diferentes fins, nomeadamente de diagnóstico, de avaliação e de intervenção, 

considerando, no entanto, que adquirimos experiência com a realização das mesmas, mas não 

adquirimos a perícia. 

 Enfermeira perita segundo Benner (2001: 58) “tem enorme experiência, compreende de maneira 

intuitiva cada situação e apreende diretamente o problema”.  É necessária uma grande perícia para 

conseguir “chegar à pessoa” e conseguir vê-la na sua plenitude, no entanto premissas como o respeito 

pela individualidade da pessoa, e a relação terapêutica baseada na confiança estiveram sempre como 

princípios base na nossa intervenção 

As realizações das mesmas permitiram-nos assim, adquirir um maior conhecimento dos nossos 

limites, das nossas limitações e das nossas capacidades, ajudando-nos no crescimento do 

autoconhecimento enquanto pessoa e enquanto profissional. A postura reflexiva ajudou-nos a gerir os 

limites da relação terapêutica, os fenómenos de transferência e contratransferência, a reconhecer as 

nossas resistências, os preconceitos, e a identificar formas de evoluir na prestação de cuidados à 

pessoa com perturbação mental. Como refere Benner (2001: 33) “é necessário construir estratégias 

para que haja conhecimento desse saber fazer, de maneira a poder ser desenvolvido e melhorado.”

  

Os processos de avaliação diagnóstica resultaram necessariamente num conjunto de enunciados 

diagnósticos, que foram formulados de acordo as taxonomias existentes, utilizando uma linguagem 

uniformizada tanto na definição de diagnósticos, como na identificação das principais áreas de 

intervenção que dão respostas às necessidades (CIPE), fornecendo-nos assim indicadores que 

posteriormente nos ajudaram à avaliação da efetividade dos cuidados. 

Os diagnósticos mais frequentemente realizados no serviço de internamento de agudos 

prenderam-se com: gestão do regime terapêutico, adesão ao regime medicamentoso, autocuidado, 

pensamento, humor, comunicação, orientação, alucinação, delírio, atividade psicomotora, ansiedade, 

perante os quais foram levantadas intervenções de enfermagem a realizar com o utente durante o 

internamento no sentido de dar resposta aos diferentes diagnósticos de enfermagem e obter ganhos 

em saúde.  

No sentido de obter ganhos em saúde para a pessoa internada, foram realizados planos de cuidados 

individualizados e centrado na pessoa com base em diagnósticos de enfermagem sensíveis à prática 

especializada, pelo que, ao longo do estágio, e tal como se encontra previsto no Regulamento das 

Competências Especificas do Enfermeiro Especialista de Saúde Mental,  recorremos ao uso de 
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diferentes intervenções do âmbito psicoterapêutico e psicoeducacional com vista a elevar os cuidados 

prestados à pessoa com perturbação mental. 

Por outro lado, e tal como configurado no Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016 (PNSM, 2008) 

quando nos diz que os serviços de saúde devem criar condições que favoreçam a autodeterminação e 

a procura de um caminho pessoal, na elaboração dos planos de cuidados individualizados, tivemos em 

consideração a co-produção de cuidados numa perspetiva multidisciplinar, procurando a compreensão 

da perspetiva única da pessoa sobre a sua doença atual, sobre o  significado atribuído ao seu bem-

estar, sobre as suas forças, necessidades, desafios e objetivos pessoais. 

As diferentes intervenções realizadas tiveram  como finalidade última,  a promoção do 

autocuidado, no entanto, a promoção da adesão ao regime terapêutico, promoção da gestão do 

regime terapêutico, promoção do conhecimento relativo à doença, prevenção de recaídas, aceitação 

do estado de saúde, aquisição de estratégias para lidar com sintomas e promoção do potencial máximo 

da pessoa com doença mental grave,  preconizadas no Guia Orientador de Boas Práticas de Cuidados 

de Enfermagem Especializados na Recuperação da Pessoa com Doença Mental Grave (OE, 2021), 

também estiveram presentes no decorrer das mesmas. 

Com o objetivo de manter e preservar a estabilidade psíquica , as  intervenções com vista a 

assegurar a continuidade dos cuidados também foram alvo da nossa atenção sendo que aquando da 

alta do internamento hospitalar, articulámos  com o EESMP do ambulatório responsável pela  área 

geodemográfica  na qual a pessoa reside, assim como com o enfermeiro dos cuidados de saúde 

primários da mesma área, por forma a fornecer informação referente ao período de internamento, 

assim como informação relevante para a continuidade do plano de cuidados individual traçado com a 

pessoa.  

Ao conhecermos as dimensões funcionais da vida da pessoa e como as suas alterações interferem 

na relação com o outro, percebemos o nosso campo da ação que foi a pessoa no seu contexto, no que 

diz respeito ao autocuidado. (Lopes,2018) 

 

2.2.3 Caso Clínico em Contexto de Internamento 

Pretendemos através do relato da situação clínica (Apêndice II), descrever a forma como 

desenvolvemos o processo de enfermagem no serviço de internamento de agudos com recurso ao 

plano de cuidados individualizado assente nas competências do enfermeiro especialista em saúde 

mental e psiquiátrica.  
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Recorremos assim à avaliação diagnostica da pessoa com recurso à entrevista clínica recorrendo a 

todos os processos que mesma implica e já anteriormente referidos no presente relatório, tomando 

como referência os autores: Lopes (2006), Phaneuf (2005), Rogers (2000) e Chalifour (2008). A 

taxonomia CIPE foi utilizada para designar os diagnósticos de enfermagem. 

Por forma a realizar uma avaliação diagnóstica mais completa, objetiva, reanalisável e mensurável 

fizemos uso de instrumentos de avaliação, que nos ajudaram a obter informações que posteriormente 

foram utilizadas para avaliar a eficácia das intervenções realizadas nomeadamente: 

 Avaliação Do Estado Mental: A Avaliação do Estado Mental (AEM) é um dos vários instrumentos 

que podemos utilizar dentro da componente de avaliação diagnóstica compreensiva no processo de 

enfermagem, para detetar alterações da normalidade em várias áreas do funcionamento mental do 

indivíduo. (0E,2017) 

Para Amaral (2021: 86): “O exame do estado mental consiste na análise das características mentais 

e cognitivas diretamente observadas na pessoa ou por si relatadas, as quais, agrupadas, permitem 

estabelecer diagnósticos de enfermagem ou identificar focos de atenção (…)”  

Beck Cognitive Insight Scale – BCIS O conceito de insight cognitivo foi desenvolvido em 2004 por 

Beck para descrever a capacidade dos pacientes com psicose de se distanciarem das suas experiências 

psicóticas, refletir sobre elas e responder com feedback corretivo (Riggs,Grant, Perivoliotis & Beck, 

2010). É teorizado como uma combinação de autorreflexão e autoconfiança. Envolve a avaliação e 

correção de crenças distorcidas e interpretações com base na metacognição (Beck et al.,2004). Estes 

processos podem ser avaliados com base na descrição dos pacientes sobre a sua objetividade em 

relação ao pensamento delirante, suas perspetivas sobre erros passados, suas habilidades de retribuir 

explicações enganosas e a sua recetividade às correções de outras pessoas. (Beck et al.,2004). A BCIS 

foi desenvolvida por Beck para avaliar estes aspetos da flexibilidade cognitiva e para complementar 

escalas que descrevam a falta de insight e suas características (Rigs et al 2010). A BCIS é uma escala 

que apresenta duas dimensões: autoconfiança (6 itens) e autorreflexão (9 itens). A escala foi elaborada 

para medir a capacidade dos utentes em se distanciarem e reavaliarem as suas interpretações 

distorcidas. Os seis itens de autoconfiança exploram a certeza das suas convicções e a resistência à sua 

correção enquanto os 9 itens de autorreflexão exploram e avaliam a objetividade, o insight e a 

disposição do utente para o feedback (Rigs et al., 2010). 

Um estudo recente realizado em Portugal por Pinho e colaboradores, demostrou que as instituições 

devem fornecer psicoterapia, como o treino metacognitivo, para melhorar o insight cognitivo e assim 

reduzir os sintomas psicóticos e consequente levar a uma melhoria clínica (Pinho et al.,2020). Deste 
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mesmo estudo ressaltou também a BCIS traduzida e validada para Portugal pelo que a utilizámos neste 

caso clínico como forma de complementar a avaliação diagnostica pretendida. 

Escala De Avaliação De Sintomas Psicóticos – PSYRATS –    A PSYRATS é uma ferramenta de avaliação 

clínica desenvolvida por Haddock, McCarron, Tarrier e Faragher em 1999 que se centra na medição 

multidimensional dos delírios e alucinações auditivas em utentes com psicose (Telles-Correia et 

al.,2017). Foi desenvolvida para melhorar a medição das dimensões básicas dos sintomas psicóticos 

(alucinações e delírios). Trata-se de um instrumento com dezassete itens incluídos em duas subescalas 

separadas, uma para os delírios com seis itens, e outra com onze itens para as alucinações e foi 

recentemente traduzida e validada para Portugal por Telles-Correia e colaboradores (2017). 

Os itens das alucinações auditivas são: frequência, duração, localização, sonoridade, crenças acerca 

da origem, conteúdo negativo, intensidade do conteúdo negativo, intensidade da angústia, 

perturbações causadas na vida do utente e controlo. Por sua vez os itens para os delírios são 

quantidade de preocupação, duração da preocupação, convicção, quantidade da angústia, intensidade 

da angústia e perturbações causadas na vida do utente. (Telles-Correia et al.,2017) 

 Schizophrenia Functioning Core Set - Considerou-se importante realizar a avaliação da 

funcionalidade na pessoa com doença mental, uma vez que esta perturbação é caracterizada por 

promover grave deterioração funcional em várias esferas da vida, nomeadamente a nível social, 

pessoal e ocupacional (Junior & Souza, 2007). A avaliação da capacidade funcional por parte dos 

enfermeiros deve ser feita com base na adoção de uma linguagem internacional e uniformizada que 

permita, de forma global, uma comunicação dos problemas das pessoas com perturbação mental entre 

vários grupos de profissionais e dos sistemas de saúde que visem uma programação de cuidados 

efetiva. 

O Brief ICF Core Set para a esquizofrenia foi desenvolvido por um conjunto de peritos e é 

constituído por 25 categorias correspondentes às componentes funções do corpo, atividades e 

participação e fatores ambientais. Utiliza assim, uma abordagem biopsicossocial, tentando chegar a 

uma síntese que ofereça uma visão coerente das diferentes perspetivas de saúde: biológica, individual 

e social e inerentemente uma maior precisão na avaliação da funcionalidade da pessoa com 

esquizofrenia. 

O Brief ICF Core Set proporciona uma base científica para a compreensão e estudo da saúde e dos 

estados relacionados com as alterações na funcionalidade da pessoa com perturbação mental. 

Ao identificarmos as dimensões operativas, percebemos que promover os processos de 

readaptação, satisfazer as necessidades humanas fundamentais e fomentar a máxima independência 
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na realização das atividades da vida diária resultam na promoção da adaptação funcional aos défices 

observados.  

Em suma, ao aplicar a escala, pretendeu-se obter indicadores que permitissem programar cuidados 

promotores de processos de readaptação funcional aos défices observados pela aplicação da mesma 

e consequentemente promover a reabilitação psicossocial. 

De acordo com os dados disponíveis foram então identificados os seguintes diagnósticos de 

enfermagem: Angústia Presente; Ansiedade Moderada; Insónia Presente; Autocuidado 

Comprometido; Delírio Presente; Gestão do Regime Terapêutico Comprometido; Conhecimento sobre 

o Processo Patológico Ausente; Autoconceito Comprometido; Comportamento Interativo 

Comprometido; Iliteracia em Saúde Mental; Potencial de Recuperação. 

Considerou-se no plano individual de cuidados, realizar intervenções psicoterapêuticas individuais, 

direcionadas à promoção do autocuidado da pessoa com delírio com recurso ao treino metacognitivo 

individualizado, partindo da premissa que ao incluir o Treino Metacognitivo individualizado (TMC+) no 

plano de cuidados permitia dotar o utente com psicose de competências para melhor gerir os seus 

sintomas psicóticos, como seja os delírios e consequentemente promover o insight cognitivo do 

mesmo o que, por sua vez permite que o mesmo se torne um agente mais ativo na promoção do seu 

autocuidado com melhoria significativa na sua funcionalidade  biopsicossocial. Além disso, como o 

programa de TMC+ inclui unidades terapêuticas que permitem trabalhar a autoestima, viver com a 

psicose e prevenção de recaídas foi considerado um excelente aliado para o processo de cuidados da 

pessoa referida no presente caso clínico.  

Planeamos também com a utente a sua participação nas sessões de relaxamento assim como nas 

atividades de jardinagem, uma vez que estas eram do seu interesse e também por forma a dar resposta 

aos diagnósticos de ansiedade, insónia, comportamento interativo e potencial de recuperação. 

Por outro lado, através das entrevistas realizadas assentes na relação terapêutica trabalhámos o 

foco da angústia, ansiedade e a autogestão do regime terapêutico.  

Ao avaliarmos os ganhos em saúde podemos observar pela aplicação das escalas referidas, que 

existiu uma ligeira remissão nos sintomas positivos -delírios- e que a utente começou a apresentar 

critica parcial para a sua situação. O processo de cuidados visou então a manutenção da autonomia e 

a promoção dos processos de readaptação em relação aos défices de autocuidado, às atividades de 

participação e aos fatores ambientais que contribuem para uma melhor funcionalidade social. 
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O estudo permitiu assim, realizar um plano de cuidados individualizado, identificando diagnósticos 

de enfermagem de acordo com a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, com base 

em instrumentos de avaliação e assente nas competências do Enfermeiro Especialista em Saúde 

Mental e Psiquiátrica. 

Com a realização deste caso clínico emergiram então algumas reflexões que passamos a relatar:  

- A relação terapêutica é a base do trabalho do EESMP. 

 - É necessário ter uma compreensão da perspetiva única de cada pessoa e de toda a sua esfera 

vivencial, para que, através de relações empáticas, de respeito e de confiança, permitir que o processo 

de enfermagem em saúde mental e psiquiátrica se desenvolva com base em processos interpessoais 

terapêuticos significativos para todos os intervenientes.  

- O plano de cuidados individualizado respeita a pessoa na sua individualidade e autodeterminação 

e vai ao encontro do preconizado no Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016 quando refere que: 

“Os serviços de saúde devem criar condições que favoreçam a auto-determinação e a procura de um 

caminho próprio por parte das pessoas com problemas de saúde mental” (CNSM, 14), pelo que a 

pessoa deve ter voz na concretização do mesmo e ser sujeito ativo de todo o processo. 

- O plano de cuidados deve ser dinâmico e flexível, alvo de constantes reavaliações por forma a 

ajustar-se às alterações na evolução do processo de recuperação da pessoa. 

- O plano de cuidados individual não termina no momento da alta, mas deve ser um processo que 

deve ter continuidade em ambulatório e no contexto em que a pessoa se insere pelo que a pessoa 

deve continuar a ser acompanhado de perto e de forma continuada pela equipa de saúde mental na 

comunidade por forma a encontrar o equilíbrio que faça sentido para ela, nas circunstâncias que lhe 

são presentes. 

- Devido à situação pandémica a integração da família no processo de cuidados ficou 

comprometida, sendo que os contatos realizados com a mesma foram realizados por telefone. Esta 

situação criou uma profunda lacuna em todo o processo, que exige à equipa de cuidados na 

comunidade um maior investimento nas intervenções familiares psicoeducativas. 

- A concretização do caso clínico permitiu mobilizar conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas, 

agregá-los à pesquiza bibliográfica efetuada nos diferentes motores de busca, consolidá-los à prática 

clínica reflexiva, o que o tornou num marco importante de todo o nosso processo de aquisição e 

consolidação de competências. 
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3 EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS COMO CONTRIBUTO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS  

Paralelamente à nossa formação e por forma a sustentar o nosso autodesenvolvimento e 

autoformação, passamos então a referir o percurso formativo desenvolvido no decorrer do percurso 

dos estágios. 

 

Formação em Serviço e Contributos  

Como Formanda: 

 “O que Significa Psicopatia e Podemos Curá-los?”  

            Como formadora: 

 Intervenções de Enfermagem à Pessoa com Delírio- Treino Metacognitivo Individual (MCT+) 

para a Psicose como Abordagem Psicoterapêutica (Apêndice III) 

Contributos para o serviço 

 Elaboração da Instrução de Trabalho Subordinada ao Tema: Jardinagem como Atividade 

Terapêutica na UIP: “Cultivar a Recuperação” (Apêndice IV) 

 

 

Frequência Formativa 

 Encontro Nacional de Profissionais de CAD –Organizado pelos Serviços de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas dependências, realizado virtualmente nos dias 25 e 27 de novembro 

2020. (Anexo I) 

 Curso de Treino Metacognitivo para a Psicose – Organizado pelo Comprehensive Health 

Research Centre (CHRC), Universidade de Évora, no período de 5 de janeiro a 26 de fevereiro de 2021. 

(Anexo II) 
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 1º Congresso Internacional “Cuidado Centrado no Cliente e nos Padrões de Qualidade”, 

realizado no modo Webinar no dia 7 de outubro de 2021. (Anexo III) 

 Webinar: “Enfermagem de Saúde Mental na Abordagem à Pessoa em Fim de Vida”. Organizado 

pela Ordem dos Enfermeiros. Realizado no dia 4 de outubro de 2021. (Anexo IV) 

 XII Congresso Internacional d’A Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, 

subordinado ao tema “Saber mais e fazer melhor!”, realizado de 27 a 29 de outubro de 2021 em 

Felgueiras. (Anexo V) 

 

Apresentação de comunicações orais em eventos científicos 

 Moreira, F., Pinto, N., Pinho, L.G. (2021). Treino Metacognitivo Individual para a Psicose, 

comunicação oral apresentada no XII Congresso Internacional ASPESM 2021: “Saber Mais, fazer 

melhor!”. Felgueiras, 28 e 29 outubro. (Anexo VI) 

 

Organização de Eventos   

 VII Encontro da Educação: “Educar e Proteger”. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em 

Risco. Moura, 7 de setembro de 2021. (Anexo VII) 
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4  REFLEXÃO CRÍTICA 

 

Chega o momento de olharmos para o percurso efetuado. 

Podemos aferir que os desafios encontrados ao longo deste percurso foram marcantes, muitos 

deles resultado da situação pandémica na qual nos encontramos que exigiu de nós um esforço 

acrescido a nível profissional e pessoal, aliado ao percurso académico que havíamos iniciado, o que 

requereu de nós, um profundo conhecimento em relação ao nosso Ser para que em determinados 

momentos, não deixássemos que os obstáculos encontrados fossem superiores aos objetivos por nós 

traçados. Foi necessário da nossa parte empenho, dedicação, foco, Resiliência.  

Assim, este percurso, inevitavelmente levou a que trabalhássemos constantemente o nosso 

autoconhecimento, que reconhecêssemos em nós as nossas forças, motivações, mas também os 

nossos limites, fragilidades, resistências e inseguranças. Tal, foi conseguido através da autorreflexão 

permanente, na procura de quem Somos, de quem Somos na presença do Outro, de quem Somos na 

prestação de cuidados à Pessoa. Levou-nos a ter uma maior lucidez, uma maior capacidade critica e 

autocritica, maior compreensão das emoções que habitam em nós, refletindo-se num caminho de 

descoberta, que nos levou a uma maior aproximação à consciência de nós próprios enquanto pessoa 

e profissional e também das nossas potencialidades. 

Tal como Nunes refere (2018:133) “A reflexão, como fonte de conhecimento, valoriza a experiência 

humana, a consciência de Si mesmo e a abertura para a realização, no mundo e com os Outros. Re-

fletir, nesta ideia de fletir sobre si, é ser consciente de si mesmo, durante ou depois de uma experiência 

particular, podendo ganhar-se novos insights sobre Si e habilitar-se a responder de forma mais 

congruente em situações futuras, dentro de uma espiral reflexiva no sentido de desenvolver a sabedoria 

prática” 

A reflexão, exigiu uma abertura para arriscar a descobrirmo-nos e aprender a reconhecer e 

identificar as nossas emoções, sensações, pensamentos de modo a não permitir que estes nos 

impedissem de entrar numa Relação com o Outro. Naturalmente, somos seres dotados de 

competências relacionais e comunicacionais, competências estas que, associadas à introspeção e ao 

serem trabalhadas, refletidas, potenciadas, integradas no nosso Ser atingem um poder inimaginável 

no Ser do Outro. O conhecimento de nós próprios capacitou-nos para nos mobilizarmos enquanto 

instrumento terapêutico na relação terapêutica com a pessoa/família, contudo temos em 
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consideração que: “os meios de nos conhecermos a nós próprios são ilimitados e a tarefa nunca está 

terminada” (Phaneuf,2001:177). 

Por sua vez, os percursos realizados nos diferentes contextos de estágio proporcionaram-nos a 

tomada de consciência da diversidade das respostas humanas aos seus processos de saúde/doença. 

Proporcionou-nos também a possibilidade de captar a plenitude experiencial vivida na primeira 

pessoa, o que foi uma experiência única, valiosa e fundamental para o nosso entendimento, 

reconhecimento e compreensão da pessoa que experiencia a doença mental, o que nos possibilitou 

estabelecer cuidados de saúde mais humanísticos, centrados na pessoa e nas suas experiências 

subjetivas. 

De fato, foi esse o nosso objetivo ao longo do processo de cuidados de enfermagem nos contextos 

de estágio: Promover planos de cuidados individualizados e centrados na pessoa, nos seus objetivos, 

vivencias, crenças, valores, nas suas necessidades, considerando a pessoa cuidada um parceiro ativo 

no processo de cuidar, respeitando, a sua dignidade, individualidade e direito à autodeterminação. A 

pesquisa e leitura bibliográfica constante foi um componente fundamental para dar resposta ao 

mesmo, que aliada à prática clínica permitiram a compreensão e fundamentação necessárias para a 

avaliação e identificação das necessidades individuais e a construção e implementação de intervenções 

de enfermagem especializadas refletidas no plano de cuidados individual. Também a partilha e 

discussão de experiências e perspetivas fundamentadas com orientadores de estágio, constituíram 

componentes imprescindíveis à excelência dos cuidados individualizados e eficientes.  

O presente percurso académico também desenvolveu em nós um maior interesse pela investigação 

em enfermagem, pela prática baseada na evidencia e, simultaneamente pela divulgação do 

conhecimento, pelo que em momentos formais realizámos uma ação de formação em serviço sobre 

as intervenções de enfermagem à pessoa com delírio e o treino metacognitivo individual como 

intervenção psicoterapêutica,  e apresentámos também uma comunicação oral “Treino Metacognitivo 

Individual para a Psicose” no XII Congresso Internacional ASPESM 2021: “Saber Mais, Fazer Melhor!”. 

Convictos de que a semente foi lançada e que continuará a dar frutos. 

 Por último, e também porque trabalhamos em cuidados de saúde primários deixamos aqui a 

reflexão sobre a necessidade de integração dos serviços de saúde mental nos cuidados de saúde 

primários por forma a produzir os melhores resultados de saúde para a pessoa, para a família ou 

cuidadores, e também para a população em geral.  

A OMS no seu documento Integração da Saúde Mental nos Cuidados de Saúde Primários- Uma 

perspetiva global (2008:19) refere que: “Os serviços ao nível de cuidados primários são geralmente os 
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mais acessíveis, baratos e aceitáveis para as comunidades. Quando a saúde mental está integrada 

como parte destes serviços, o acesso é melhorado, é mais provável que as perturbações mentais sejam 

identificadas e tratadas, e os problemas de comorbilidade física e mental sejam geridos de uma 

maneira contínua” 

Os cuidados de saúde primários são essências na identificação precoce de perturbações mentais, 

no tratamento de perturbações mentais comuns, na promoção e prevenção de saúde mental (OMS, 

2008).  

O acesso a cuidados especializados está na maioria das vezes a tempo e quilómetros de distância, 

e embora, os serviços de saúde mental comunitários, já estejam organizados na nossa realidade, estes 

abrangem uma grande área geodemográfica o que por sua vez resulta numa prestação mais pontual. 

Consideramos por isso a necessidade de existir nos centros de saúde elementos especializados em 

saúde mental que realizem um acompanhamento mais próximo da pessoa/família com perturbação 

mental, de forma a que,  também  aquando da alta hospitalar se realize um acompanhamento mais 

próximo da pessoa na adaptação ao seu processo de mudança, na promoção do seu bem estar, bem 

como na monitorização e gestão a longo prazo, o que na nossa perspetiva, passa pelo EESMP inserido 

nos cuidados de saúde primários complementar este acompanhamento e realizar a articulação com as 

restantes equipas multidisciplinares. 

Posto isto, é importante efetivar a implementação de modelos de cuidados colaborativos e 

partilhados entre os cuidados de saúde primários e os cuidados diferenciados de psiquiatria e SM, que 

permitam a eficiência, efetividade e continuidade dos cuidados prestados, contribuindo para uma 

política de saúde executável, tal como referido no Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016, quando 

refere que a articulação de cuidados em saúde mental passa também pela criação de um projeto 

transversal que inclua nos programas dos SLSM  atividades regulares de articulação com os cuidados 

de saúde primários.  

Neste sentido, os cuidados em saúde mental devem seguir uma lógica de articulação e continuidade 

desde a prevenção, promoção, intervenção em crise e posterior reintegração na comunidade, 

objetivando a acessibilidade e proximidade, o respeito pela individualidade, pela autonomia, pela 

autodeterminação da pessoa por forma a promover a sua funcionalidade e o seu autocuidado  e 

concomitantemente facilitar a sua readaptação e reabilitação psicossocial, sendo o EESMP nos 

cuidados de saúde primários essencial na exequibilidade deste processo. 

Desta forma perspetivamos, como futuros EESMP a trabalhar em unidades de cuidados de saúde 

primários, vir a integrar esta articulação entre os diferentes serviços, assim como vir a desenvolver 
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projetos nas áreas da promoção da saúde mental e na prevenção da doença, por forma a ir ao encontro 

do referido pela OMS (2008:12): “cuidados holísticos nunca serão alcançados enquanto a saúde mental 

não for integrada nos cuidados primários.” 

Em última análise, e referenciando o modelo de organização dos serviços em saúde mental (figura 

3) desenvolvido pela OMS (2008), o qual enfatiza a dimensão de autocuidado que é requerida a cada 

nível, numa perspetiva tridimensional ao nível dos diferentes serviços incluindo os informais. O modelo 

da OMS é baseado no princípio segundo o qual nenhum serviço pode por si só preencher todas as 

necessidades de saúde mental da população, sendo que os diferentes níveis de cuidados devem estar 

interligados, assim como, as pessoas devem estar envolvidas na sua própria recuperação. 

Consideramos que o processo de cuidados de enfermagem desenvolvido por nós ao longo dos 

estágios, assim como o Modelo de Autocuidado em Saúde Mental para a Pessoa com Delírio, vai ao 

encontro do mesmo, visto que, enfatiza a mudança paradigmática na saúde mental com a 

centralização dos cuidados na pessoa com vista á promoção do autocuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Pirâmide de Organização de Serviços para uma Combinação Ótima de Serviços para a Saúde Mental - 
OMS (2008) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este relatório teve como finalidade refletir sobre o percurso realizado durante os estágios I e estágio 

final do 4º Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica (ESMP), tendo em consideração 

o processo de aquisição de competências exposto no Decreto-Lei nº104/98, de 21 de abril, alterado e 

republicado pelo Anexo II à Lei nº156/2015, de 16 de setembro, bem como o constante no 

Regulamento nº 140/2019: Regulamento das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, 

publicado em Diário da República nº 26/2009, 2.ª Série. Nº 26 de 6 de fevereiro de 2019 e Regulamento 

n.º 515/2018: Regulamento de Competências Especificas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

de Saúde Mental e Psiquiátrica, publicado em Diário da República nº515/2018, 2ª Série.Nº151 de 7 de 

agosto de 2018, servindo os mesmos como guias orientadores à prática clínica nos diferentes 

contextos. 

Os conteúdos abordados no Enquadramento Conceptual contribuíram para contextualizar a 

temática eleita: Autocuidado da Pessoa com Delírio: Intervenção Psicoterapêutica do EESMP com base 

no TMC individualizado para a psicose. A descrição do Modelo de Autocuidado proposto por Orem 

permitiu evidenciar o conceito de autocuidado no propósito da disciplina de enfermagem no sentido 

de promover ou restituir a capacidade de autocuidado à pessoa com delírio, e, por outro lado,  

atendendo a  que, o foco do enfermeiro especialista se centra nas respostas de cada pessoa face à sua 

situação de saúde/doença, acedida através da relação interpessoal do enfermeiro com o utente, 

recorremos ao Modelo de Relações Interpessoais de Peplau para sustentar processos interpessoais 

terapêuticos significativos para a pessoa, desenvolvidos ao longo dos estágios na interação com os 

utentes.  

Refletiu-se sobre a importância de uma avaliação diagnóstica adequada assim como sobre a 

importância da implementação de intervenções de enfermagem que vão ao encontro das 

necessidades sentidas pela própria pessoa e, explanámos o desenvolvimento de competências de 

avaliação diagnóstica, planeamento, prestação e avaliação de cuidados especializados em 

enfermagem de saúde mental e psiquiátrica à pessoa com doença mental tendo como referência o 

processo de Enfermagem. 

A pessoa, em toda a sua dimensão e vulnerabilidade foi o objeto da nossa prática profissional, pelo 

que a relação terapêutica constituiu o alicerce indispensável à nossa prática do cuidar em saúde mental 

e psiquiátrica. Para tal foi necessário desenvolvermos um processo de reflexão permanente que 

promovesse o autoconhecimento e que nos permitisse reconhecer as inferências que bloqueavam as 
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nossas relações terapêuticas e multiprofissionais para assim conseguirmos desenvolver intervenções 

especializadas efetivas.  

Ao longo do relatório pretendemos também evidenciar o papel do Enfermeiro Especialista em 

Saúde Mental na promoção do Autocuidado à pessoa com psicose, tendo por base os cuidados 

centrados na pessoa por forma a ajudá-la a atingir a sua máxima capacidade funcional. Através do 

processo de enfermagem foi identificado o significado que a pessoa atribui ao seu estado de 

saúde/doença, bem-estar e funcionalidade e, traçados planos de cuidados individualizados tendo em 

conta a unicidade da Pessoa como ser holístico, e evidenciando a importância da continuidade dos 

cuidados em saúde mental. 

Todo o processo inerente à prestação de cuidados veio aferir o que a teoria diz acerca do impacto 

do problema de saúde mental na qualidade de vida e bem-estar do cliente, sobretudo na 

funcionalidade e autonomia, refletiu a importância do uso de competências técnicas e humanas, nas 

várias dimensões acima referidas e aferiu a centralidade da pessoa nos cuidados que prestamos tendo 

em consideração a sua individualidade, dignidade e autodeterminação. 

Os resultados sensíveis às intervenções de enfermagem representaram os efeitos das intervenções 

individualizadas prestadas ao longo do processo de enfermagem e foram manifestados na Pessoa por 

meio das alterações verificadas no seu estado de saúde, no seu comportamento, na sua perceção e 

também por meio da resolução de problemas reais ou potenciais.  

O TMC+, como intervenção psicoterapêutica individualizada foi também um importante 

coadjuvante no processo de reabilitação da pessoa com delírio, tendo-se verificado a obtenção de 

resultados sensíveis aos cuidados especializados em enfermagem de saúde mental, no entanto 

consideramos a pertinência e a necessidade de produção científica referente ao mesmo quer em 

contexto hospitalar, quer em contexto comunitário, assim como na interligação e continuidade entre 

ambos os contextos. 

A realização do presente Relatório possibilitou assim a reflexão crítica sobre as atividades 

desenvolvidas no âmbito dos Estágios, que conduziram à aquisição das competências necessárias para 

a obtenção do título de EEESMP e grau de Mestre em Enfermagem na Área de Especialização em 

Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica. 

Na conclusão deste documento, temos consciência de um longo caminho ainda a percorrer, no 

sentido dar continuidade às competências por nós adquiridas através da formação continua e da 

implementação de novos papéis em ambiente de trabalho, tendo em vista a realização do nosso 

potencial de contribuição para ganhos em saúde mental em contexto comunitário. 
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O TREINO METACOGNITIVO INDIVIDUALIZADO – BREVE RESUMO 

 

 

O TMC+ combina elementos de terapia cognitiva comportamental (TCC) para psicose e 

formação metacognitiva (TMC). Embora o TMC+ possa ser considerado uma variante da TCC, 

adota uma abordagem de “backdoor". A TMC+ centra-se em vieses cognitivos antes de passar 

aos sintomas idiossincráticos pessoais. Todas as unidades cognitivas realçam primeiro a 

falibilidade da cognição humana em geral e discutem exageros específicos em pacientes com 

esquizofrenia. Numa segunda fase, é demonstrada a relação entre os vieses cognitivos, os 

sintomas e as suas consequências na vida quotidiana, bem como o curso da doença. Os 

participantes são convidados a discutir vieses cognitivos (gerais) antes de discutirem os seus 

próprios sintomas específicos o que torna esta abordagem mais gentil e geralmente é vista como 

menos ameaçadora o que, por sua vez, ajuda na construção da relação terapêutica. A vontade 

de participar em psicoterapias individuais requer frequentemente um certo grau de perceção da 

doença que muitos pessoas com psicose não têm no início, a este respeito, a TMC+ pode 

proporcionar uma vantagem sobre abordagens mais conflituosas ("front-door"). 

O principal objetivo da TMC+ é “semear as sementes da dúvida” para convicções rígidas e 

encorajar os doentes a refletir criticamente e a alargar e alterar o seu reportório atual de 

capacidades de resolução de problemas. A TMC+ visa reduzir as convicções, a angústia e a 

preocupação com delírios e outros sintomas positivos, tais como alucinações, melhorando os 

vieses cognitivos e reforçando a consciência metacognitiva dos pacientes para os problemas 

cognitivos e a resolução de problemas disfuncionais. Este processo destina-se a ser um processo 

de descoberta, e deve ser lúdico, perspicaz e divertido. 

A TMC+ é composta por 11 unidades terapêuticas. Cada unidade contém uma vasta gama 

de material terapêutico que abrange informação psicoeducativa, exercícios, exemplos de casos, 

demonstrações e fichas de trabalho. No centro do programa encontram-se os erros cognitivos 

comuns na esquizofrenia, mas também são abordados temas como distorções típicas do 

pensamento depressivo, autoestima, viver com a psicose e prevenção de recaída.  

Cada unidade começa com elementos psico-educacionais e de "normalização", ou seja, 

explicando experiências psicóticas com mecanismos psicológicos (normais), sem os trivializar. 

Utilizando exemplos e exercícios quotidianos, é introduzido o respetivo tópico (por exemplo, 

tomada de decisões); e a falibilidade da cognição humana é demonstrada. O passo seguinte 

consiste na discussão sobre a dimensão da distorção do pensamento patológico é 
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cuidadosamente transmitido aos pacientes como em momentos de exacerbação as armadilhas 

de pensamento discutidas (normais) podem levar a graves dificuldades em lidar com a vida 

quotidiana e até causar delírios. Estas duas etapas iniciais são uma preparação essencial que 

estimula os pacientes para a discussão dos seus medos pessoais e para a verbalização das suas 

experiências.  O terceiro e último passo é a transição da parte metacognitiva para a parte da 

terapia comportamental, onde o conteúdo é transferido para o caso individual do paciente. Os 

pacientes são então encorajados a identificar e desativar as suas próprias armadilhas do 

pensamento. Neste contexto, as estratégias disfuncionais (evitamento, comportamento de 

segurança) são também desafiadas e são introduzidas outras mais efetivas para enfrentar o 

problema. 

O programa de TMC+ é muito estruturado, mas ao mesmo tempo é um sistema flexível e 

modular. Ao contrário do TMC, o material para cada distorção do pensamento é concebido para 

até várias sessões individuais, visto que muitas vezes se torna útil refazer alguns dos exercícios 

após algumas sessões, uma vez que, entretanto, podem ter surgido novas ideias. As folhas de 

demonstração da terapia são escolhidas conforme se considerem particularmente importantes 

para o paciente, não sendo necessário realizá-las na sua totalidade, mas sim dependendo de 

cada caso individual. 

A TMC+ também pode ser utilizada para doentes que não preenchem todos os critérios 

para a esquizofrenia, mas que apresentam sintomas individuais positivos, assim como em 

pacientes com uma interpretação delirante do seu ambiente e/ou distorção da perceção.  

A TMC+ é viável tanto a nível hospitalar como ambulatório e pode ser facilmente adaptada 

a terapia de curto ou longo prazo. Após um primeiro contacto com a TMC+ num ambiente 

hospitalar, os pacientes estão frequentemente mais abertos a continuar uma terapia 

ambulatória após terem tido alta da clínica.  

 É possível apresentar as folhas de demonstração da terapia impressas em papel, ou utilizar 

um tablet ou um computador portátil/computador. A escolha da forma de apresentação 

depende do caso, da preferência pessoal, e da disponibilidade do meio. Cada sessão é 

terminada resumindo o que foi mais relevante para os pacientes e o que gostariam de 

experimentar como exercícios de trabalho de casa. As folhas de demonstração da TMC+ podem 

também ser utilizadas como fonte de material para ajudar outras abordagens psicoterapêuticas 

De seguida é apresentado um breve resumo de cada unidade terapêutica. 
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Unidade de Terapia 1 - ESTABELECIMENTO DE RELAÇÃO TERAPÊUTICA E HISTÓRIA 

PESSOAL 

Objetivos da Unidade Terapêutica: 

 Construção da relação enfermeiro-paciente (confiança e segurança) 

 Realizar a entrevista de avaliação inicial e diagnóstica (sintomatologia, história 

pessoal e familiar, tratamentos anteriores, …) 

 Reunir previamente o historial clínico e outras informações disponíveis 

 Considerar usar instrumentos auxiliares no processo de avaliação 

diagnóstica (ex: PSYRATS, PANSS) 

 Analisar a capacidade da pessoa para se envolver em tratamentos terapêuticos 

assim como a sua motivação. 

 É importante construir uma relação paciente-enfermeiro de confiança e de segurança e a 

entrevista clínica é um marco importante para esse processo. A obtenção de uma história 

pessoal detalhada é importante pois iniciar a terapia demasiado depressa sem primeiro 

explorar as atuais lutas, sintomas e expectativas do paciente poderá minar o processo 

terapêutico. Se existir um método diferente para adquirir o historial pessoal do paciente no 

serviço, pode naturalmente utilizar-se. 

Ficha de Trabalho para Unidade Terapêutica 1 

Com recurso ás fichas da unidade terapêutica o enfermeiro e o paciente identificam os 

problemas atuais do mesmo, incluindo delírios e alucinações e até que ponto o paciente está 

convicto das suas crenças. São identificadas dificuldades interpessoais ou de lidar com os seus 

delírios/alucinações. 

 

Unidade de Terapia 2 – INTRODUÇÃO AO TMC+ 

Objetivos da Unidade Terapêutica: 

 Fornecer informação sobre o TMC+ e o seu método 
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 Compreender quais as áreas problemáticas e possíveis alvos/ objetivos 

terapêuticos 

 Apresentar as várias unidades terapêuticas e em conjunto decidir quais serão as 

mais úteis, relevantes ou interessantes para a pessoa (a ordem não é crucial) 

 

Ficha de Trabalho para Unidade Terapêutica 2 

Através das folhas da unidade terapêutica é dada uma visão geral do programa e são 

determinados com a ajuda das mesmas os objetivos do paciente. Os pacientes são solicitados 

a identificar os sintomas atuais ou passados e o quão angustiados estão (ou tem estado) com a 

presença dos mesmos. 

 

 

Unidade de Terapia 3 – FORMULAÇÃO DE CASO 

Objetivos da Unidade Terapêutica: 

 Desenvolver uma formulação de caso individual de vulnerabilidade ou stress com base 

na metáfora do “fogo”  
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Esta unidade terapêutica pode ser efetuada numa fase posterior se o paciente estiver com 

dificuldades no pensamento abstrato. 

 Ficha de Trabalho para Unidade Terapêutica 3 

Com recurso às fichas de trabalho, a metáfora do fogo é personalizada. Os fatores de 

vulnerabilidade (exemplo: predisposição genética) são comparados à madeira ou ao carvão, 

enquanto os fatores que contribuem para um primeiro episódio psicótico (por exemplo: stress), 

são comparados a uma faísca, que acende as chamas. As intervenções que ajudam a reduzir os 

sintomas (por exemplo: psicoterapia), são o “extintor de incêndio” 

 

Unidade de Terapia 4 – ATRIBUIÇÃO DE CULPAS 

Objetivo da Unidade Terapêutica: 

 Ajudar a compreender que situações complexas/sociais não são mono-causais, mas o 

resultado do produto de diferentes fatores: 

o próprio  

o outros 

o circunstâncias 

  Ajudar a compreender situações onde eles próprios tendem a fazer atribuições 

unilaterais e, como certas atribuições (culpar os outros pelos seus insucessos ou atribuir 

insucesso preferencialmente a si próprio) reforçam os delírios. 

  Ajudar a encontrar explicações para diferentes situações considerando as três possíveis 

fontes e encorajar a continuar a praticar no futuro. 

  

Ficha de Trabalho para Unidade Terapêutica 4 

Utilizando exemplos fictícios e, se possível da vida real, os pacientes são encorajados a 

identificar múltiplas causas de eventos que podem ser atribuídas a fatores relacionados com a 

psicose (por exemplo. Um cheiro estranho significa que está a ser envenenado em vez da 

possibilidade de ter havido o derrame de algo químico ou de estar numa cidade até então 

desconhecida e que os cheiros possam ser novos). Um exercício utilizando um “truque de cartas” 
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é usado para ilustrar que muitas vezes existem explicações simples para situações que parecem 

estranhas. 

Uma das fichas de trabalho contem exercícios sobre a atribuição de culpas tendenciosas na 

qual o paciente é solicitado a preencher com os seus próprios exemplos 

 

Unidade de Terapia 5 – TOMAR DECISÕES 

Objetivo da Unidade Terapêutica: 

 Ajudar a compreender que tirar conclusões precipitadas pode levar a decisões erradas 

por vezes com consequências graves. 

  Encorajar a refletir sobre se já tomaram decisões precipitadas e quais as suas 

consequências  

 Incentivar a reflexão sobre os prós e contras de fortes convicções e ajudar a considerar 

explicações alternativas 

  Ajudar a considerar os diferentes contextos (ex.: decisões quotidianas que não têm 

consequências (sociais) graves (por exemplo, escolher marcas de iogurte ou que meias usar) 

poder-se-á tomar uma decisão mais rapidamente) 

Ficha de Trabalho para Unidade Terapêutica 

São realizados vários exercícios nos quais vão aparecendo progressivamente fragmentos de 

uma mesma imagem que se torna cada vez mais clara com cada slide. O paciente é solicitado a 

indicar qual o grau de certeza em relação ao que está representado, demonstrando assim que 

decisões prematuras conduzem a erros e que devemos reunir o máximo de informação possível 

antes de tomarmos uma decisão.  Através das fichas de trabalho são realizados os exercícios de 

uma forma mais refletida e aprofundada. 

 

Unidade de Terapia 6 – MUDAR CRENÇAS 

Objetivo da Unidade Terapêutica: 

 Ajudar a compreender que muitas vezes nos agarramos a opiniões ou crenças sobre algo 

mesmo quando confrontados com informações que as desafiam 
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 Ajudar a tomar consciência de situações para as quais não se deixa dissuadir de uma 

perspetiva (falsa) 

 Ajudar a tomar consciência da importância de troca de pontos de vista com pessoas em 

quem confia (verificar as suas ideias especiais) 

 Ajudar a tomar consciência da importância de interagir com os outros (não perder o 

contato com a realidade) 

Ficha de Trabalho para Unidade Terapêutica 6 

Um dos exercícios consiste na demonstração de imagens de banda desenhada pela ordem 

inversa, sendo que o paciente deve avaliar em cada imagem a plausibilidade de quatro opções 

de resposta por forma a concluir que muitas vezes, chegar a uma conclusão com informações 

incompletas leva a uma resposta incorreta. Através das fichas da unidade terapêutica 

pretendem-se realizar exercícios que ajudem a transferência dos objetivos de aprendizagem da 

unidade terapêutica para a vida diária 

 

Unidade de Terapia 7 – EMPATIZAR 

Objetivo da Unidade Terapêutica: 

 Ajudar a compreender que não podemos inferir o estado emocional de uma pessoa 

apenas a partir de expressões faciais ou sinais não verbais, mas ter em consideração outras fontes 

adicionais (fatores contextuais, conhecimento prévio da pessoa) 

 Ajudar a compreender que o nosso estado de humor influência a forma como 

percecionamos o ambiente à nossa volta e a forma como avaliamos os outros (exemplo: quando 

ansioso, podemos pensar “Estão todos contra mim!”) 

 Discutir situações nas quais julgou mal os outros e como isso promoveu interpretações 

erradas ou falsas crenças 

Ficha de Trabalho para Unidade Terapêutica 7 

Um dos exemplos utilizados nesta unidade terapêutica é a visualização de uma série de 

imagens sendo e o paciente é solicitado a adivinhar como a pessoa se está a sentir ou o que está 

a pensar. É enfatizado que devemos procurar informações adicionais antes de inferir sobre uma 

pessoa por forma a evitar suposições incorretas. Através das fichas da unidade terapêutica são 
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trabalhadas diferentes situações como normas sociais, o impacto de fatores externos (stress, 

álcool, drogas, privação do sono) no estado mental e no pensamento, entre outros. 

 

Unidade de Terapia 8 – MEMÓRIA E SOBRE CONFIANÇA 

Objetivo da Unidade Terapêutica: 

 Compreender a falibilidade da memória humana 

 Ensinar os pacientes a duvidarem das suas memórias se não estiver disponível uma 

recordação com mais vivacidade, devendo, pois, ser investigadas mais a fundo (exemplo 

preguntando a outros, consultando documentos) 

 Aprender que falsas recordações podem ser distinguidas das recordações reais (+ 

detalhadas, + realistas) 

 Ensinar estratégias para utilizar perante problemas de memória (sono, bloco de notas) 

Ficha de Trabalho para Unidade Terapêutica 

Um dos exercícios consiste na apresentação breve de uma imagem com muitos objetos sendo 

solicitado a seguir que identifique quais os objetos que estavam presentes na imagem. É 

discutido a seguir, que a memória pode ser traiçoeira e que detalhes podem ser muitas vezes 

omitidos ou adicionados. Através das fichas da unidade terapêutica é solicitado ao paciente que 

encontre os seus próprios exemplos para os quais erros de memória promoveram interpretações 

erradas. 

 

Unidade de Terapia 9 – DEPRESSÃO E PENSAMENTO 

Objetivo da Unidade Terapêutica: 

 Compreender que a depressão é causada por diversos fatores e que tende a ser mantida 

ou promovida através de certas distorções do pensamento (ruminação, pensamento 

catastrófico, …) que podem ser alteradas 

 Compreender se e quando tendem a ter distorções de pensamento e de que forma a 

depressão e/ou delírios foram fomentados ou intensificados pelas mesmas 

 Compreender que o afastamento social causa frequentemente solidão e depressão o que 
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se reflete num ciclo vicioso 

 Ajudar o paciente a planear atividades sociais e a delinear estratégias benéficas para o 

seu humor 

Ficha de Trabalho para Unidade Terapêutica 

Através de diferentes exercícios apresentados é solicitado ao paciente que identifique 

pensamentos alternativos e mais úteis para as diferentes situações ao invés do pensamento 

“tudo-ou-nada” ou do “deveria”. Numa das fichas de trabalho são realizados exercícios nos quais 

o paciente identifica os seus estilos de pensamento que possam provocar depressão, 

encontrando formas alternativas de os contruir mais positivamente. 

 

Unidade de Terapia 10 – AUTOESTIMA 

Objetivo da Unidade Terapêutica: 

 Aprender a descobrir, apreciar e a apoiar as próprias forças interiores(escondidas) e a 

deixar de se focar nos aspetos negativos da sua vida 

 Aprender a detetar conceitos disfuncionais e distorções do pensamento que afetam a 

autoestima 

 Ensinar estratégias para melhorar a baixa autoestima 

 

Ficha de Trabalho para Unidade Terapêutica 10 

Um dos exercícios consiste em utilizar a metáfora de um “crítico interno” e de um “bom 

companheiro” para refletir sobre os conflitos internos. Através de uma das fichas de trabalho o 

paciente é encorajado a identificar pontos fortes pessoais e a identificar situações concretas nas 

quais esses pontos fortes foram demonstrados. Numa outra ficha o paciente é incentivado a 

encontrar as suas fontes de autoestima. 

 

Unidade de Terapia 11 – VIVER COM A PSICOSE E PREVENÇÃO DE RECAÍDAS 

Objetivo da Unidade Terapêutica: 
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 Discutir a presença de doenças mentais na população em geral, minimizando o auto-

estigma, angustia psicológica e o funcionamento social 

 Compreender a sua desordem e sensibilizar para possíveis cursos/progressões da doença 

 Reconhecer sinais de alerta precoce 

 Criar juntamente com o paciente um plano de emergência para crises com as linhas de 

ação caso os sintomas de alerta precoce ocorram (Envolver a família se o paciente autorizar) 

Ficha de Trabalho para Unidade Terapêutica 11 

Nesta última unidade prepara-se o paciente para a interrupção da terapia e são discutidas as 

estratégias de prevenção de recaída.  Numa das fichas de trabalho é realizado o preenchimento 

de uma checklist dos sintomas que podem sinalizar a recorrência de um episódio de psicose. 

Numa outra ficha é trabalhado com o paciente os sinais de alerta precoce e tardios que 

identificou antes do episódio psicótico.  
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APÊNDICE III – Intervenção de Enfermeiro à Pessoa com Delírio 
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APÊNDICE IV – Instrução de Trabalho: “Cultivar a Recuperação” 
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3 IT.XX.0 

ESTRATÉGIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL E MOTIVACIONAL 
“Cultivar a Recuperação” 

REVISÃO FOLHA 

Nº 00 
104/127 

Mês/Ano 00/00 

 

1.  PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS:  

Vários estudos demonstram que a jardinagem nos serviços de psiquiatria está associada a 

benefícios cognitivos, psicológicos, sociais e físicos. 

 

2.  OBJETIVO:  

Pretende-se definir e uniformizar a intervenção terapêutica “Cultivar a Recuperação” através de 

estratégias cognitivo-comportamentais e motivacionais que permitam através da jardinagem 

estimular as perceções sensoriais, estimular o contato com a natureza, promover a interação 

social, promover a atividade física, reduzir o stress associado ao internamento, despertar novos 

interesses como estratégias de coping no pós-alta aos doentes internados na Unidade de 

Internamento de Psiquiatria 

 

3. REQUISITOS MATERIAIS:  

3.1 Regador 

3.2 Balde para folhas secas 

3.3 Mangueira 

 

4.  RESPONSABIL IDADES:  

É da responsabilidade do enfermeiro 

a) Explicar em que consiste a atividade de forma clara 

b) Explicar como funciona o material para a atividade 

c) Assegurar um ambiente propício à interação social 
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CONTROLE DE PUBLICAÇÃO 

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: APROVADO POR: 

  DATA:   DATA:   DATA: 

 

5. DESCRIÇÃO: 

5.1 - O enfermeiro reúne os doentes que têm interesse em participar na atividade e direciona-os ao 

Piso 1 

5.2 – O Enfermeiro enumera as tarefas que estão programadas para realizar no jardim naquele dia: 

- Regar as plantas 

- Remover as folhas e plantas secas 

- Afrouxar o solo 

- Preparar os canteiros para receber novas plantas 

- Plantar/semear novas plantas 

5.3 – O enfermeiro estimula o grupo a interagir com a natureza (cheirar, sentir as diferentes texturas) 

5.4 – O enfermeiro incentiva o grupo a observar e a sentir o ambiente natural, como a temperatura e 

a intensidades do sol  

5.5 – No final o enfermeiro reserva um tempo para o grupo refletir sobre as atividades realizadas: 

- O que mais gostaram de fazer; 

- Como se sentiram; 

- O efeito que a jardinagem teve em cada um dos participantes da atividade; 

- Se costumam jardinar no seu domicílio; 

- Se consideram vir a integrar a jardinagem na sua vida aquando da alta e de que forma; 

- Importância de realizar atividades ao ar livre e da interação com a natureza. 

6. AVALIAÇÃO: 
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O Enfermeiro avalia a atividade através da seguinte escala de Satisfação, solicitando ao doente que 

coloque a cruz na figura que representa o que sentiu com a realização da mesma. 
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ANEXOS 
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ANEXO I – Encontro Nacional de Profissionais de CAD 
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ANEXO II – Curso de Treino Metacognitivo na Psicose 
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ANEXO III – 1º Congresso Internacional: “O Cuidado Centrado no Cliente e nos 

Padrões de Qualidade” 
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ANEXO IV – Webinar “Enfermagem de Saúde Mental na abordagem à Pessoa 

em fim de vida” 
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ANEXO V – XII Congresso Internacional d’a Sociedade Portuguesa de 

Enfermagem de Saúde Mental 
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ANEXO VI – Comunicação Oral: “Treino Metacognitivo Individual para a  

Psicose” 
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ANEXO VII – VII Encontro da Educação – “Educar e Proteger” 
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