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RESUMO 

 

 

Um dos desafios da Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica é a dificuldade da pessoa 

em compreender o seu processo de doença, o que leva, muitas vezes, à não adesão ao tratamento 

e a recaídas. Ora, para que a recuperação e/ou a reabilitação da pessoa tenha sucesso, esta deve ser 

o principal agente no processo de cuidados, devendo o enfermeiro ter um papel facilitador na sua 

capacitação. É neste sentido que surgem as intervenções psicoeducativas e psicoterapêuticas. 

Neste enquadramento, foi desenvolvido um projeto de intervenção psicoeducativa para 

pessoas com esquizofrenia, orientado pelo processo de enfermagem, e que se iniciou no contexto 

de internamento de agudos, sendo dada continuidade no Hospital de Dia e, posteriormente, no 

contexto domiciliário. O objetivo principal deste projeto foi capacitar a pessoa para o autocuidado, 

consciencializando-a para a doença e para a importância de adesão ao regime terapêutico. Para tal, 

foi efetuada a avaliação diagnóstica, o planeamento de cuidados, a implementação da intervenção 

e a avaliação de resultados, tendo em conta a pessoa como um ser único, inserido no seu ambiente 

familiar e comunitário, dando primazia à continuidade de cuidados. Foi desta forma que 

desenvolvemos as competências comuns e específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

de Saúde Mental e Psiquiátrica e de Mestre.  

Palavras-chave: Insight, Adesão à terapêutica, Psicoeducação, Enfermagem de Saúde Men-

tal e Psiquiátrica.  
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ABSTRACT 

 

 

One of the challenges of Mental Health and Psychiatric Nursing is the person's difficulty in 

understanding their disease process, which often leads to non-adherence to treatment and relapses. 

For the person's recovery and/or rehabilitation to be successful, she must be the main agent in the 

care process, and the nurse must have a facilitating role in her training. It is in this sense that 

psychoeducational and psychotherapeutic interventions emerge. 

Within this framework, a psychoeducational intervention project was developed for people 

with schizophrenia, guided by the nursing process, which began in the context of acute 

hospitalization, being continued in the Day Hospital and, later, in the home context. The main 

objective of this project was to train people for self-care, making them aware of the disease and 

the importance of adherence to the therapeutic regimen. To this end, diagnostic assessment, care 

planning, intervention implementation and outcome assessment were carried out, considering the 

person as a unique being, inserted in their family and community environment, giving priority to 

continuity of care. It was in this way that we developed the common and specific competences of 

the Specialist Nurse in Mental and Psychiatric Health and Master's Nursing. 

Keywords: Insight, Adherence to therapy, Psychoeducation, Mental Health and Psychiatric 

Nursing 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente relatório foi elaborado no âmbito do Mestrado em Enfermagem, na área de 

especialização em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica [ESMP], em Associação entre a 

Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, a Escola Superior de Enfermagem Saõ 

Joaõ de Deus da Universidade de Évora, a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de 

Portalegre, a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal e a Escola Superior de 

Saúde Dr. Lopes Dias do Instituto Politécnico de Castelo Branco.  

O presente documento consiste num trabalho descritivo e reflexivo, onde se pretende, de 

forma pormenorizada e detalhada, explanar as intervenções realizadas no âmbito dos estágios 

efetuados e as competências desenvolvidas.  

Os estágios foram realizados em Departamentos de Psiquiatria e Saúde Mental de um centro 

hospitalar do território nacional, entre fevereiro e julho de 2021. Durante os estágios foi possível 

experienciar diferentes contextos, nomeadamente o serviço de internamento, a Equipa 

Comunitária de Saúde Mental [ECSM] e o Hospital de Dia [HD], serviço onde foi implementado 

um projeto de intervenção clínica.  

A temática escolhida para o mesmo foi o insight e a gestão de regime terapêutico na pessoa 

com esquizofrenia – intervenção do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e 

Psiquiátrica [EEESMP]. 

O interesse pela temática do projeto surgiu durante o estágio I, principalmente após os 

processos de avaliação diagnóstica realizados, e nos quais verificámos a ausência de insight ou a 

presença de um insight diminuído na grande maioria dos utentes, que, em consequência, leva ao 

comprometimento da gestão terapêutica e de todo o processo de recuperação e/ou reabilitação da 

pessoa.  
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Através das experiências vivenciadas durante os estágios e da pesquisa bibliográfica foi 

notória a relação entre o insight e a adesão à terapêutica nestes utentes, o que impulsionou a escolha 

do tema.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde [OMS] a esquizofrenia afeta mais de 20 milhões 

de pessoas mundialmente e é uma doença crónica e incapacitante (OMS, 2019). 

Um fator muito importante para a minimização do impacto na vida dos indivíduos com es-

quizofrenia e suas famílias é a gestão terapêutica. A prevalência da não adesão à terapêutica far-

macológica, e mesmo aos tratamentos não farmacológicos por parte das pessoas com doença men-

tal, é muito significativa, conduzindo a resultados clínicos negativos, maior risco de recaídas e 

sucessivos internamentos, e consequente aumento dos custos de saúde (Cardoso, Byrne e Xavier, 

2016).  

Segundo alguns estudos, a falta de insight para a doença mental tem sido considerada como 

um fator importante sobretudo em termos da adesão ao tratamento no curso das patologias 

psicóticas (Cardoso, 2008).  

A psicoeducação tem-se revelado uma importante abordagem psicossocial no contexto do 

tratamento da esquizofrenia, visando melhorar a compreensão da doença por parte das pessoas e 

famílias, e, consequentemente, o seu comportamento e atitude face à mesma (Cardoso, 2008). 

Neste enquadramento, e estando as intervenções psicoeducativas compreendidas enquanto 

cuidados desenvolvidos pelo EEESMP, considerou-se pertinente o desenvolvimento do projeto de 

intervenção clínica atrás mencionado, tendo como principal finalidade capacitar a pessoa para o 

autocuidado, consciencializando-a para a doença e para a importância de adesão ao regime 

terapêutico.  

Este projeto teve como base teórica a Teoria das Relações Interpessoais de Hildegard Peplau, 

na medida em que nesta é referido o estabelecimento de uma relação terapêutica entre enfermeiro-

utente, na qual estes se conhecem e respeitam como pessoas que partilham a solução para um 

problema (Townsend, 2011).  
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A sua implementação assentou no processo de enfermagem e foram utilizados instrumentos 

de avaliação de apoio à avaliação dos resultados.  

Perante o exposto foi definido como objetivo geral do presente relatório: 

- Demonstrar a aquisiçaõ e o desenvolvimento de competências que permitam a obtenção do 

grau Mestre em EEESMP.  

Como objetivos específicos definimos os seguintes: 

- Enquadrar conceptualmente e teoricamente o projeto de intervenção desenvolvido;  

- Caracterizar os contextos de estágio; 

- Descrever as atividades desenvolvidas durante os estágios que tiveram por base o processo 

de enfermagem e as competências do EEESMP; 

- Refletir e analisar acerca das aprendizagens realizadas em contexto teórico e prático. 

O presente relatório encontra-se dividido em três principais capítulos:  

No primeiro capítulo é realizado um enquadramento conceptual acerca dos conceitos 

relacionados com o projeto de intervenção realizado, nomeadamente a esquizofrenia, o insight, a 

adesão à terapêutica e a psicoeducação, assim como a teoria das relações interpessoais de Peplau, 

suporte teórico utilizado no mesmo.  

No segundo capítulo são apresentados os contextos dos estágios e apresentadas as atividades 

realizadas com base no processo de enfermagem, especificamente a avaliação diagnóstica, o pla-

neamento de cuidados, a implementação das intervenções e finalmente a avaliação dos resultados 

e a descrição das competências específicas do EEESMP adquiridas. É ainda realizada uma breve 

descrição do caso clínico efetuado no estágio I e que se apresenta como processo de cuidados 

individualizado.  
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No terceiro capítulo é realizada uma análise reflexiva acerca das aprendizagens pessoais e 

profissionais concretizadas em contexto teórico e prático.   

Perante o realizado ao longo deste tempo de aprendizagem e aquisição de competências, 

consideramos ter adquirido habilidades que nos permitem uma prática de cuidados direcionada 

para a realização de cuidados especializados de excelência assentes na melhor evidência científica. 

Desta forma, acreditamos ter adquirido as competências comuns do enfermeiro especialista, espe-

cíficas do EEESMP e de Mestre.   

O presente relatório rege-se pela Norma American Psychological Association [APA], 6ª edi-

ção e encontra-se redigido com o novo acordo ortográfico para a língua portuguesa.  
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1. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL  

 

 

1.1.  A ESQUIZOFRENIA 
 

 

Todas as doenças mentais são extremamente incapacitantes e desafiadoras, no entanto, a 

esquizofrenia é muitas vezes considerada como a mais devastadora e enigmática das perturbações 

mentais.  

Há mais de 100 anos Eugene Bleuler publicou o livro “Dementia Praecox or the Group of 

Schizophrenias”, onde foi descrita a esquizofrenia como uma doença incapacitante e crónica, e 

lamentavelmente, nos dias de hoje e apesar de todos os estudos, investigações e avanços em termos 

da psicofarmacologia e das psicoterapias, este panorama sombrio da esquizofrenia permanece e 

esta continua a ser considerada como uma das doenças mais incapacitantes no mundo (Silva & 

Restrepo, 2019).      

Apesar dos inúmeros estudos as causas desta patologia continuam a ser um enigma não 

resolvido, aceitando-se cada vez mais a ideia de que a esquizofrenia resulta de uma combinação 

de influências, incluindo fatores biológicos, psicológicos e ambientais (Townsend, 2011).  

Perante as investigações mais recentes considera-se que os fatores hereditários contribuem 

de forma significativa para o aparecimento desta patologia, havendo envolvimento de grande nú-

mero de genes (Queirós, Coelho, Linhares & Telles-Correia, 2019).  

No que se refere à transmissão as investigações defendem um modelo poligénico como o 

mais provável, existindo um espetro de alelos de risco, comuns e raros, cada um contribuindo 

numa pequena parcela no risco global da população (American Psyquiatric Association APA 

(2014); Queirós et al, 2019). Estes interferem na migração e plasticidade neuronal, na atividade da 

dopamina, do glutamato e da acetilcolina (Queirós et al, 2019). 
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Assim, os estudos têm demostrado que os familiares de pessoas com esquizofrenia têm uma 

probabilidade muito maior de desenvolver esta patologia do que a população em geral (Townsend, 

2011). 

Também as alterações bioquímicas têm sido consideradas como fator predisponente para o 

desenvolvimento da esquizofrenia, entre elas várias hipóteses relacionadas com a implicação dos 

neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, o glucamato e o ácido gama-aminobutírico 

(Queirós et al, 2019; Townsend, 2011).  

Existem ainda outras hipóteses, que consideram a origem da esquizofrenia numa fase de 

neurodesenvolvimento e que a julgam uma perturbação do desenvolvimento ou maturação do 

cérebro no período perinatal (Queirós et al, 2019).  

As complicações na gravidez e no período perinatal, entre elas hipóxia, desnutrição, infeções 

podem também estar associadas a maior risco de esquizofrenia (APA, 2014).  

Todos estes fatores biológicos têm sido identificados, no entanto os seus mecanismos espe-

cíficos na etiologia da esquizofrenia ainda não são claros, o que mantém esta perturbação como 

uma das mais intrigantes e, consequentemente, das mais estudadas no seio das patologias do foro 

mental.   

Para além dos fatores biológicos também fatores ambientais e psicossociais são tidos em 

consideração quando se questiona a etiologia da esquizofrenia.   

O ambiente em que as crianças crescem pode estar associado à esquizofrenia, sendo que 

aquelas que crescem em ambiente urbano apresentam uma taxa de incidência superior da patologia 

em causa (APA, 2014). 

Os fatores psicossociais estão relacionados com a pessoa e com a sua interação com o 

ambiente social, entre eles situações sociais, psicológicas e/ou emocionais intensas (Silva, Santos, 

Miron, Miguel, Furtado & Bellemo, 2016).    
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Entre outros encontram-se por exemplo o consumo de substâncias, ou situações 

provocadoras de nível de stress elevado às quais as pessoas podem ser submetidas e que podem 

influenciar o aparecimento dos sintomas desta patologia, já biologicamente presente (Queirós et 

al, 2019; Silva et al, 2016).  

Assim, e de acordo com os vários estudos e investigações realizadas, admite-se que a 

esquizofrenia não resulta de uma causa isolada mas que é uma doença multifatorial, na qual têm 

sido integrados vários fatores etiológicos (APA, 2014; Queirós et al, 2019;  Silva et al, 2016).   

Segundo Saraiva & Cerejeira (2014), a esquizofrenia pode iniciar-se em qualquer idade, 

sendo que cerca de 20 a 40% dos utentes manifestam os primeiros sintomas psicóticos antes dos 

20 anos, e a grande maioria dos casos tem início entre os 15 e os 54 anos de idade.  

De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais V (DSM 5) 

da American Psychiatric Association (APA) (2014), “as características psicóticas da esquizofrenia 

costumam surgir entre o fim da adolescência e meados dos 30 anos; início antes da adolescência é 

raro.” É referido na mesma fonte que no sexo masculino o pico de início do primeiro surto 

psicótico é entre o início e o meio da faixa etária dos 20 anos, sendo no sexo feminino na fase final 

da mesma faixa etária.  

Relativamente à idade de início desta doença tem sido revelado que uma idade mais precoce 

de início da patologia é normalmente preditor de pior prognóstico (APA, 2014)  

A esquizofrenia é caracterizada por perturbações nos processos de pensamento, perceção e 

afeto, o que provoca deterioração ao nível do funcionamento pessoal, social e ocupacional 

(Townsend, 2011).  

Esta doença caracteriza-se por sintomas psicóticos (sintomas positivos) como alucinações, 

delírios, desorganização do pensamento e do comportamento, sendo também frequentes sintomas 

negativos como isolamento social, embotamento afetivo, anedonia, alogia e avolia (APA, 2014).  

A pessoa que padece desta patologia perde a noção daquilo que é ou não real e tem 

dificuldade em compreender os sintomas e o mundo à sua volta, uma vez que vive num “mundo 
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irreal e paralelo”, numa realidade diferente, com perceções auditivas, visuais e sensitivas que só 

ela vê, ouve e sente (Oliveira, Facina & Júnior, 2012; Pinho, Pereira & Chaves, 2017).  

Na patologia esquizofrénica não existem sinais ou sintomas patognomónicos, ou seja, a sua 

apresentação clínica é complexa e heterogénea (Saraiva & Cerejeira, 2014).  

As características clínicas da esquizofrenia compreendem disfunções cognitivas, 

comportamentais e emocionais, e embora apresentando estas sintomatologias variações 

substanciais na maior parte das suas características, o diagnóstico de esquizofrenia é feito com 

base na sintomatologia apresentada pela pessoa e através dos dados da anamnese (APA, 2014; 

Saraiva & Cerejeira, 2014). 

Segundo o DSM 5 (2014) confirma-se o diagnóstico de esquizofrenia quando estão presentes 

na pessoa num período mínimo de 6 meses (com pelo menos 1 mês de sintomas da fase aguda e 

períodos prodrómicos ou com sintomatologia residual) os sintomas seguintes: delírios, 

alucinações, discurso e/ou comportamento desorganizado, sintomas negativos (expressão 

emocional diminuída, avolia, alogia, isolamento social, anedonia). Desta forma, durante os 

períodos prodrómicos ou residuais os sinais da doença podem manifestar-se apenas através de 

sintomas negativos ou através de sintomas positivos presentes de forma atenuada (como crenças 

estranhas ou experiências percetivas pouco comuns) (APA, 2014).  

Ao longo do curso da doença, uma ou mais áreas importantes do funcionamento da pessoa 

estão afetadas e marcadamente abaixo do nível atingido antes do início da doença, entre elas as 

relações interpessoais, autocuidado, dimensão profissional. No caso de início da doença durante a 

infância ou adolescência existe incapacidade para atingir o nível de funcionamento esperado 

(Saraiva & Cerejeira, 2014).  

São ainda critérios de diagnóstico de esquizofrenia a exclusão de perturbações 

esquizoafetivas e do humor com características psicóticas (porque não ocorreram episódios 

depressivos major, maníacos ou mistos simultaneamente com os sintomas da fase ativa, ou, caso 

tenham ocorrido, a sua duração foi breve relativamente aos períodos ativo e residual da doença) e 

a exclusão de perturbações relacionadas com substâncias ou condição médica (a perturbação não 
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se deve a efeitos fisiológicos de uma substância, como drogas ou medicamentos, ou a uma situação 

médica) (APA, 2014).  

Em caso de história de perturbação do espetro autista ou outra perturbação global do 

desenvolvimento, o diagnóstico adicional de esquizofrenia é feito apenas se delírios ou alucinações 

proeminentes estão presentes durante pelo menos um mês, para além dos demais sintomas exigidos 

(APA, 2014).    

A evolução típica da esquizofrenia inclui repetidas exacerbações da doença (habitualmente 

por aumento dos sintomas positivos), períodos de remissão e recaídas com vários internamentos 

(Queirós et al, 2019). 

Ao longo da evolução desta patologia tendencialmente os sintomas positivos diminuem a 

sua intensidade, passando a predominar a sintomatologia negativa e cognitiva, o que se traduz 

numa disfunção a nível pessoal, social, ocupacional e laboral (Queirós et al, 2019).  

Esta doença está assim associada, tradicionalmente, a um mau prognóstico. Muitos estudos 

revelam que apenas 10 a 20% dos doentes mostraram ter bom prognóstico no período de 5 a 10 

anos após o primeiro internamento em psiquiatria, o que é corroborado por estudos que estimam 

que apenas 20 a 30% dos doentes com esquizofrenia consigam viver uma vida normal (Queirós et 

al, 2019).  

Mesmo quando as capacidades cognitivas estão presentes em nível suficiente para a realiza-

ção das tarefas exigidas a pessoas com esquizofrenia, na maior parte das vezes a progressão edu-

cacional e o desempenho no emprego costumam ficar comprometidos, quer pela significativa dis-

função social e profissional, quer pela avolia ou por outras manifestações desta patologia (APA, 

2014).  

A maior parte das pessoas que sofrem desta doença têm empregos inferiores aos dos seus 

pais, e a maioria, especialmente os homens, não casa ou tem contatos sociais limitados fora da 

família (APA, 2014). 
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Estudos mostram ainda que a taxa de mortalidade é mais elevada nos doentes com esquizo-

frenia do que na restante população, perspetivando que estes morrem, em média, 15 a 20 anos mais 

cedo (Queirós et al, 2019).  

Este aumento da taxa de mortalidade deve-se tanto a causas não naturais, como o suicídio, 

como a uma maior taxa de prevalência de comorbilidades associadas a esta patologia (APA, 2014; 

Queirós et al, 2019; Saraiva & Cerejeira, 2014; Silva et al, 2016).  

Estima-se que cerca de 5 a 6% das pessoas com esquizofrenia morrem por suicídio, cerca de 

20% tentam o suicídio uma ou várias vezes ao longo da sua vida, e muitos mais têm ideação suicida 

marcada (APA, 2014).  

Investigações revelam que o risco de suicídio é maior após um episódio psicótico ou alta 

hospitalar, e vários fatores de risco têm sido sugeridos, entre eles, ser jovem, do sexo masculino, 

número elevado de recaídas e remissões, comorbilidade com uso de substâncias, receio da deteri-

oração, sentimentos de desesperança (APA, 2014; Saraiva & Cerejeira,2014). 

Relativamente às causas naturais, o aumento do risco de mortalidade é atribuído a doenças 

cardiovasculares, pulmonares e diabetes mellitus nas pessoas com esquizofrenia quando compa-

radas com a população em geral. Para este aspeto contribuem fatores como o baixo envolvimento 

na manutenção de hábitos saudáveis e comportamentos de saúde adequados, hábitos tabágicos, 

sedentarismo, obesidade, hábitos alimentares, efeitos adversos da medicação, entre outros (APA, 

2014; Queirós et al, 2019; Saraiva & Cerejeira,2014).   

 

 

1.2.  O INSIGHT E A ADESÃO À TERAPÊUTICA  

 

 

Muito comum no contacto com utentes com diagnóstico de esquizofrenia é que estes não 

reconheçam a sua necessidade de tratamento, nem tão pouco a existência da sua doença. Este facto 

está diretamente relacionado com o seu “insight”.  
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A palavra “insight” deriva do alemão “einsicht” e apenas existe em línguas com raízes 

germânicas. Este termo tem vários significados entre eles, a visão interna, com os olhos da mente; 

perceção, compreensão ou entendimento do carácter íntimo ou da natureza das coisas. Sendo que 

as línguas de origem latina não possuem um termo unitário correspondente a insight, a sua tradução 

e o seu significado dependem do contexto e da função linguística em que é utilizado (Mella, Dantas 

& Banzato, 2011).  

Especificamente na área clínica, o termo “insight” está relacionado com a perceção dos 

sintomas por parte do utente, o entendimento destes como relativos a uma patologia, a 

compreensão das manifestações da doença em termos de alteração das suas capacidades funcionais 

e a sua participação no tratamento (Mella, Dantas & Banzato, 2011).  

Pelo exposto fica explícita a dimensão e abrangência do termo e, consequentemente a 

complexidade que o mesmo acarreta.  

Marková e Berrios definiram insight na psiquiatria como uma subcategoria do 

autoconhecimento, que é expressa pelas pessoas não apenas na forma como estas são afetadas pela 

doença, mas também em relação a como a doença afeta e modifica a sua interação com o mundo 

(Vanelli, Chendo, Levy, Figueira, Gois, Santos & Marková, 2010).   

Várias investigações têm sido realizadas acerca desta temática, debruçando-se grande parte 

destas na avaliação do insight na esquizofrenia e revelando comprometimento frequente do insight 

nestes doentes.  

Estudos acerca do insight têm revelado ainda dados relativos ao prognóstico da doença, 

correlacionando um insight pobre com um pior prognóstico, maior número de internamentos, 

diminuição do funcionamento psicossocial e aumento do tempo entre o início dos sintomas e o 

início do tratamento (Mella, Dantas & Banzato, 2011). 

Para além do insight também adesão à terapêutica é um fator preditivo no tratamento da 

esquizofrenia.  
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A falta de adesão à terapêutica é um comportamento comum na prática clínica nas mais 

diversas áreas, sendo obviamente motivo de preocupação para os profissionais de saúde. Estudos 

revelam que as taxas de adesão são habitualmente mais elevadas em situações de doença aguda 

pois o tratamento é limitado no tempo e a situação é transitória (Descalço & Afonso, 2018).  

Especificamente na área da doença mental este é de extrema importância e revela-se como 

um dos principais obstáculos para o controlo da sintomatologia apresentada pelas pessoas com 

esquizofrenia (Rosa & Elkis, 2007). 

Vários estudos revelam taxas de adesão que rondam os 50%, no entanto alguns estudos de 

investigação exprimem níveis de baixa adesão que oscilam entre os 75 e 90%, cerca de 1 a 2 anos 

após a última hospitalização por agravamento do quadro clínico (Descalço & Afonso, 2018).  

As recaídas em situações de abandono terapêutico de pessoas com esquizofrenia ocorrem 

habitualmente semanas, ou mesmo meses, após a descontinuação da medicação pelo que raramente 

estas situações são atribuídas a este fator pelas pessoas que sofrem da doença (Rosa & Elkis, 2007). 

Os antipsicóticos são um dos alicerces essenciais no tratamento das pessoas com 

esquizofrenia e têm sido investigados vários fatores que podem estar associados aos baixos níveis 

de adesão à terapêutica. Estes fatores estão relacionados naõ só com o paciente, mas também com 

o próprio tratamento farmacológico e com o ambiente no qual a pessoa está inserida (Descalço & 

Afonso, 2018).  

De acordo com os mesmos autores, dos fatores relacionados com a pessoa podemos destacar 

a idade, o abuso de substâncias, a presença de sintomatologia psicótica, a ausência de insight e a 

presença de crenças/atitudes negativas perante o tratamento (Descalço & Afonso, 2018).  

Descalço e Afonso (2018) defendem que, relativamente aos fatores relacionados com o 

tratamento farmacológico, existe alguma ambiguidade o que compromete as generalizações, sendo 

possível no entanto, aferir que os efeitos adversos da medicação antipsicótica constituem uma 

ameaça ao cumprimento da terapêutica, uma vez que podem mudar negativamente a atitude da 

pessoa com esquizofrenia perante o seu tratamento.  
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Em termos de fatores relacionados com o ambiente destacam-se a relação profissional de 

saúde-utente e o apoio familiar e social, verificando-se que, quando presentes e satisfatórios, estes 

contribuem positivamente para a adesão à terapêutica nas pessoas com esquizofrenia (Descalço & 

Afonso, 2018).  

Para além destes fatores vários outros podem ser incluídos como influenciando a adesão das 

pessoas com esquizofrenia ao seu tratamento, tais como a complexidade do regime 

medicamentoso, fatores sociodemográficos, características psicológicas das pessoas, dificuldade 

de acesso aos medicamentos (Borba, Maftum, Vayego, Mantovani, Felix & Kalinke, 2018; Rosa 

& Elkis, 2007).  

Ainda em vários artigos é referido como fator que afeta a adesão à terapêutica o estigma 

associado às perturbações mentais. Os comportamentos estigmatizantes e preconceituosos por 

parte dos pares ou da sociedade em geral têm efeitos negativos na pessoa, levando a que a pessoa 

se isole, esteja relutante em procurar ajuda e consequentemente desencoraje a sua adesão ao 

tratamento. Esta situação afeta também a família das pessoas que sofrem de patologia mental uma 

vez que estas, por medo ou vergonha, podem manifestar dificuldade em assumir a doença do seu 

familiar perante os outros (Cardoso, Byrne & Xavier, 2016; Descalço & Afonso, 2018). 

A não adesão à terapêutica resulta num incalculável sofrimento para as pessoas, para as suas 

famílias e tem ainda um enorme impacto a nível económico em termos dos serviços públicos de 

saúde, uma vez que aumenta a frequência e intensidade das crises nestes utentes, a recorrência aos 

serviços de urgência, o número de reinternamentos (incluindo a sua duração de forma à 

estabilização do quadro clínico), as taxas de suicídio; o que agrava o prognóstico da patologia e 

compromete a vida das pessoas que sofrem de doença mental (Borba et al, 2018; Descalço & 

Afonso, 2018; Rosa & Elkis, 2007).   

Perante este desafio constante é essencial a utilização de estratégias que permitam aumentar 

a adesão à terapêutica por parte das pessoas com esquizofrenia. 

A chave para o sucesso em termos da estabilização das pessoas com esquizofrenia pode 

assentar num plano terapêutico que na sua estruturação conjugue todas as determinantes relevantes 
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para a pessoa em termos da abordagem farmacológica, comportamental, social e familiar à doença 

(Descalço & Afonso, 2018).  

Assim, e como forma de evitar recaídas, é importante que as pessoas que sofrem desta 

doença beneficiem de um plano terapêutico que inclua um plano de reabilitação individual 

completo onde se incluam intervenções psicoeducacionais, cognitivo-comportamentais e 

ocupacionais, assim como a inclusão da família de forma ativa em todo este processo (Descalço 

& Afonso, 2018).     

Por todos estes motivos é tão importante na psiquiatria e, especificamente na abordagem às 

pessoas com esquizofrenia, a consideração destes aspetos e a implementação de intervenções que 

promovam o insight, aumentem a adesão à terapêutica e consequentemente melhorem a qualidade 

de vida destas pessoas.  

 

 

1.3.  PSICOEDUCAÇÃO NA ESQUIZOFRENIA 
 

 

A psicoeducação é uma das técnicas utilizadas em pessoas com patologia mental na tentativa 

de ajudar e informar os utentes e as famílias acerca da doença mental, procurando esclarecer dú-

vidas e encontrar estratégias para melhor lidarem com a sua situação de doença. 

De acordo com a Ordem dos Enfermeiros OE (2015b): 

“A psicoeducação é uma forma específica de educação. É destinada a ajudar pessoas com 

doença mental ou qualquer pessoa com interesse na doença mental, possibilitando a 
compreensão dos factos sobre uma ampla gama de doenças mentais, de forma clara e 
concisa. É também uma maneira de desenvolver compreensão e aprender estratégias para 
lidar com a doença mental e os seus efeitos. A psicoeducação não é um tratamento - é 
projetada para ser parte de um plano global de tratamento. Por exemplo, o conhecimento 
de uma doença é crucial para os indivíduos e sua rede de apoio poderem ser capazes de 
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conceber os seus próprios planos de prevenção de recaídas e de estratégias de gestão da 
doença.” (p. 17039) 

 

 Esta técnica tem-se revelado muito eficaz na prevenção de recaídas e reinternamentos 

especificamente nas pessoas com esquizofrenia, pois contribui para melhorar a sua recuperação e 

para preservar a saúde física e mental das pessoas e famílias, assim como a sua qualidade de vida 

(Pinho & Pereira, 2015).   

A intervenção psicoeducativa em saúde mental pode ser aplicada a um grupo de pessoas que 

partilhe o mesmo problema de manutenção da saúde ou alívio dos sintomas, ou aplicada de forma 

individual. Esta deve ser estruturada em sessões, limitada no tempo, que fomentem a aprendizagem 

acerca de estratégias para lidar com a doença e seus efeitos, assim como a gestão das emoções e 

expectativas (Amaral, Almeida & Sousa, 2020).  

Nestas sessões são abordados temas relevantes acerca da patologia de base dos utentes e que 

contribuem para aumentar a sua literacia.  

Ancorado ao pensamento anterior a psicoeducação é uma técnica que visa melhorar a forma 

de lidar com a doença, desenvolver formas de resolução de problemas, aumentando a adesão ao 

tratamento por parte das pessoas com patologia mental e, consequentemente, minimizando o risco 

de recaídas. A psicoeducação visa assim “estimular as pessoas e familiares a comprometerem-se 

ativa e criticamente com o tratamento” (Cardoso, 2008, p.350). 

Muitos estudos realizados acerca desta temática demonstram que a intervenção psicoeduca-

cional permite o aumento de conhecimentos no utente com esquizofrenia acerca da sua doença e 

a necessidade de aderir ao regime medicamentoso, favorecendo também a mudança de comporta-

mentos face à adesão à medicação e a perceção sobre a sua doença mental (Vilar, Nogueira, Va-

lentim & Seabra, 2020), sendo atualmente esta considerada uma técnica de referência no que con-

cerne ao tratamento de pessoas com esquizofrenia, melhorando o seu prognóstico e, consequente-

mente, a sua qualidade de vida. 
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1.4.  A TEORIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA ABORDAGEM À PES-

SOA COM ESQUIZOFRENIA 
 

 

As teorias de enfermagem para além de relevantes para a existência da enfermagem enquanto 

disciplina académica são também essenciais para a prática da profissão. Neste âmbito as teorias 

de enfermagem são ferramentas extremamente úteis ao nível do raciocínio, juízo crítico e 

consequentemente na tomada de decisões (Tomey & Alligood, 2004). 

A prática da profissão de enfermagem exige uma abordagem sistemática centrada no doente 

e as teorias de enfermagem permitem esta perspetiva, o que as reveste de uma importância 

fundamental no contexto da prestação de cuidados.  

Especificamente na área da ESMP, tal como nas outras áreas de enfermagem, é vital o 

estabelecimento de uma relação terapêutica com a pessoa cuidada. Esta relação terapêutica, 

segundo Townsend (2011), define-se como uma interação entre duas pessoas (neste caso um 

prestador de cuidados e uma pessoa que recebe os cuidados), na qual a cooperação entre os mesmos 

contribui para um clima curativo, promoção do crescimento e/ou prevenção da doença.  

No entanto nesta área nem sempre é fácil estabelecer relações terapêuticas, revelando-se este 

como um desafio constante na prestação de cuidados a pessoas que sofrem de doença mental.   

Concretamente no caso da esquizofrenia, e tendo em conta as características da própria 

doença e da pessoa que dela padece já referidas anteriormente, existem alguns obstáculos para o 

estabelecimento de uma relação terapêutica.  

Neste enquadramento utilizámos a teoria de Hildegard Peplau, Teoria das Relações 

Interpessoais, como alicerce para o desenvolvimento de relações terapêuticas com as pessoas que 

sofrem de esquizofrenia durante a prática clínica.  

Segundo Townsend (2011), na relação enfermeiro-cliente ocorrem aprendizagens e ambos 

os intervenientes devem reconhecer-se mutuamente como seres humanos únicos e importantes.  
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Hildegard Peplau foi influenciada por vários teóricos, mas principalmente por Sullivan, que 

defendia que a personalidade e o comportamento da pessoa se desenvolvem a partir das relações 

desta com outras pessoas, sendo alterável a todo o momento perante o surgimento de novas rela-

ções interpessoais (Franzoi, Lemos, Jesus, Pinho, Kamada & Reis, 2016).  

Na sua teoria Peplau define conceitos específicos, entre eles o conceito de enfermagem psi-

codinâmica na qual o enfermeiro compreende o próprio comportamento para poder ajudar os ou-

tros na identificação das dificuldades percebidas, aplicando os princípios da relação humana aos 

problemas que ocorrem em todos os níveis da experiência (Franzoi et al, 2016).    

Segundo Peplau existem quatro fases na relação enfermeiro-pessoa doente sendo estas: 

- A fase de orientação (que se inicia com o encontro entre o enfermeiro e o paciente, na qual 

o enfermeiro juntamente com o utente e família identificam e definem o problema, os. interesses 

e necessidades), 

- A fase de identificação (na qual o utente se identifica com o enfermeiro podendo participar 

com este atuando de forma interdependente, isolar-se e adotar uma postura autónoma e indepen-

dente ou assumir uma posição de dependência para com o enfermeiro), 

- A fase de exploração (na qual o utente compreende todos os recursos que tem ao seu dispor 

e procura de forma ativa utilizá-los para o seu benefício e satisfação das suas necessidades assim 

como o conhecimento de quem pode ajudá-lo a solucionar os seus problemas), 

- A fase de resolução (na qual as necessidades do utente são satisfeitas e a resolução do seu 

problema é bem sucedida, tornando-se ambos os elementos da relação independentes, fortes e 

amadurecidos) (Franzoi et al, 2016).  

A teoria de Peplau pressupõe assim o crescimento e desenvolvimento humano, e defende 

que as ações são influenciadas tanto pelo paciente como pelo enfermeiro (Franzoi et al, 2016).   
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Nesta teoria são também identificados os papéis que a enfermagem desenvolve ao longo da 

relação interpessoal com o paciente, entre eles de estranho, professor ou educador, substituto, con-

selheiro, especialista técnico, líder, entre outros (Franzoi et al, 2016).  

Desta forma, a teoria das relações interpessoais defende que o enfermeiro interage com o 

cliente, desenvolvendo uma relação de parceria que lhe permite apoiá-lo na resolução dos seus 

problemas, aumentando as suas capacidades. 

Por ser uma teoria que salienta a identificação das dificuldades e necessidades do cliente e a 

procura dos meios que conduzem à sua resolução, através da relação interpessoal que se cria com 

as pessoas, é uma teoria muito utilizada e que contribui significativamente para a compreensão e 

aplicação da enfermagem de saúde mental. 

Para que uma relação terapêutica eficaz seja estabelecida, concretamente no caso de pessoas 

com esquizofrenia, que constitui o foco deste trabalho, é essencial que o enfermeiro tenha grande 

capacidade de compreensão e empatia e que não manifeste qualquer estigma em relação à doença 

ou à pessoa (Pinho, Pereira & Chaves, 2017).    

O enfermeiro deve ser capaz de ver a pessoa que está por detrás da sua doença e dos seus 

sintomas. Deve conseguir olhar para a pessoa e compreender que esta se encontra em enorme 

sofrimento, que tem dificuldade em distinguir a realidade dos seus delírios e alucinações, o que 

muitas vezes provoca ideação suicida. Compreender a pessoa com esquizofrenia é um desafio 

constante e exige por parte do enfermeiro um trabalho árduo na tentativa de ajudar a pessoa a lidar 

com os seus sintomas, a aderir à terapêutica e a conviver com a sua doença (Pinho, Pereira & 

Chaves, 2017).     

Sendo a relação enfermeiro-cliente a pedra basilar no cuidado em enfermagem e usando-se 

o EESMP a si próprio como ferramenta terapêutica na sua prática, torna-se fulcral o desenvolvi-

mento de características especificas por parte deste, entre elas a autenticidade, empatia, compre-

ensão da doença e da pessoa e ausência de estigma, de forma a que se desenvolva com a pessoa 

com patologia uma relação terapêutica eficaz (Pinho, Pereira & Chaves, 2017).    
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Na fase de orientação em pessoas com esquizofrenia é essencial ajudá-los a compreender as 

dificuldades que estão a enfrentar e a necessidade de cooperação e apoio. A fase de identificação, 

que acontece após a percepção da pessoa acerca da sua doença, pressupõe interdependência e 

identificação entre o cliente e o profissional. Durante a fase de exploração a pessoa toma 

consciência de todos os recursos que tem ao seu dispor, utiliza-os para o seu benefício e satisfação 

das suas necessidades, procurando atingir novos objetivos. Nesta fase devem ser disponibilizadas 

à pessoa com esquizofrenia todas as possibilidades de recuperação e programas de reabilitação 

psicossocial quando adequados. Na última fase, a fase de resolução, a pessoa torna-se 

independente na resolução dos seus problemas e satisfação das suas necessidades. Em pessoas com 

esquizofrenia esta última fase acontece após todo o processo de reabilitação psicossocial, ou seja, 

quando a pessoa consegue atingir todo seu potencial de recuperação, viver com a sua doença e ser 

independente na satisfação das suas necessidades (Pinho, Pereira & Chaves, 2017).    

 De acordo com Townsend (2011, p. 121) “A relação enfermeiro-cliente é a base sobre a 

qual a enfermagem psiquiátrica se estabelece” e a teoria das relações interpessoais sustenta esta 

ideia na medida em que defende que a relação que a enfermeira desenvolve com o cliente se baseia 

num crescimento e aprendizagem mútua, que potencia no cliente as suas capacidades para a 

satisfação das suas necessidades e resolução dos seus problemas.  

 

  



 
 

 
abr-22 | Página 32 

 

Insight e adesão ao regime terapêutico na pessoa com esquizofrenia – intervenção do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica  

 

2. CARACTERIZAÇÃO DOS CONTEXTOS DE ESTÁGIO 
 

 

O presente capítulo compreende a caracterização de forma sucinta dos contextos onde 

decorreram os estágios referentes à parte prática do Curso de Mestrado em Enfermagem – área de 

especialização Saúde Mental e Psiquiátrica.  

Ambos os estágios foram realizados em departamentos de psiquiatria de um Centro 

Hospitalar do território nacional. Estes departamentos conferem assistência a pessoas com idade 

igual ou superior a 18 anos, independentemente do seu género, estatuto social e económico, etnia 

e religião.   

O estágio I foi realizado num departamento de psiquiatria de um Centro Hospitalar do 

território nacional e permitiu a experiência de dois contextos diferentes sendo eles o serviço de 

internamento e a ECSM.  

 O serviço de internamento referido tem lotação para 15 camas. É composto por vários 

gabinetes (enfermeira Chefe, enfermagem, polivalente), sala de arrumos, refeitório, casas de banho 

e sala de convívio. 

A equipa é constituída por vários perfis profissionais entre eles enfermeiros, médicos 

psiquiatras, psicólogos, assistentes técnicos, assistentes operacionais, terapeuta ocupacional e 

assistente social. Os médicos e a enfermeira chefe (ou, na sua ausência, um elemento de 

enfermagem) realizam uma reunião semanal na qual se procede à avaliação da evoluçaõ clínica 

dos utentes, havendo lugar à discussaõ dos casos e reavaliação do respetivo plano terapêutico.  

Este serviço de internamento incentiva o cumprimento de algumas regras associadas à rotina 

diária dos utentes internados, em termos de horários das refeições (nos quais os utentes são 

incentivados a deslocar-se ao refeitório), horário e toma da medicação (que deve ser atentamente 

observada), avaliação dos parâmetros vitais, horários de visitas (que no período de estágio e pela 

situação de pandemia não eram permitidas), realização de tratamentos, exames complementares 

de diagnóstico, entre outras. Durante o período de tempo livre os utentes podem permanecer no 
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quarto ou dirigir-se à sala de convívio que está dotada de vários recursos ludico-didáticos 

acessíveis permanentemente aos utentes (jogos, livros). Por vezes os enfermeiros realizam com os 

utentes atividades lúdico-terapêuticas, com recurso a jogos didáticos.  

Como foi referido anteriormente, foi também possível no estágio I experienciar o contexto 

de uma ECSM que atua numa das áreas de abrangência do Departamento de psiquiatria.  

Segundo o despacho nº 2753/2020 publicado em Diário da República n.º 42/2020, as ECSM 

“têm como objetivo aproximar os serviços de saúde mental da população que acompanham e 

assegurar respostas focadas na prevenção, através do melhor entendimento do contexto onde as 

pessoas vivem e adoecem, permitindo uma intervenção mais efetiva nos problemas de saúde 

mental.” (Despacho nº 2753/2020, de 28 de fevereiro, p. 200) 

Ainda segundo o mesmo despacho estas equipas “seguem um modelo sistémico na 

abordagem das pessoas com doença mental, devendo assegurar que o tratamento decorre na 

comunidade, em articulação com outros profissionais de saúde e outros níveis de cuidados, 

contribuindo para a redução do estigma e da discriminação, frequentemente associados à doença 

mental”.  (Despacho nº 2753/2020, de 28 de fevereiro, p. 200) 

Estas equipas têm composição interdisciplinar e, reportando-me à equipa onde o estágio foi 

realizado, esta é constituída por um médico psiquiatra, um enfermeiro especialista em saúde 

mental e psiquiátrica, uma psicóloga clínica, uma técnica superior de serviço social, uma terapeuta 

ocupacional e uma assistente técnica.  

Em termos da sua atividade, a equipa funciona dois dias por semana nos quais se desloca às 

instalações dos centros de saúde dos 3 concelhos da área geográfica de intervenção, onde são 

realizadas as intervenções planeadas e necessárias.  

O enfermeiro da ECSM administra a medicação injetável anti-psicótica de longa duração, e 

durante o contacto com o utente é realizada uma avaliação diagnóstica que comporta vários aspetos 

como aspeto geral, atividade psicomotora e comportamento. É estabelecido diálogo com a pessoa 

de forma a avaliar o seu estado mental (tentado aferir como esta se encontra em termos de 
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pensamento, linguagem, juízo crítico) e a forma como algumas atividades de vida, ocupacionais 

ou sociais podem estar ou não comprometidas (alimentação, sono, interação social, ocupação).  

Durante estes contactos podem ser detetadas situações que necessitem de intervenção, 

nomeadamente situações de âmbito social, na qual pode ser necessário a intervenção da assistente 

social ou uma articulação com outras estruturas da comunidade (Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS), autarquias, escolas, entre outras), situações de alteração/défice de 

autocuidado, na qual pode ser necessário articulação com a família, com instituições de prestação 

de apoio domiciliário, realização de atividades que promovam a autonomia do utente, visitas 

domiciliárias, intervenção familiar, entre outras.    

A ECSM reúne-se todos os dias de atividade da equipa e durante a reunião de equipa são 

discutidos casos de utentes, situações preocupantes e/ou que carecem de intervenção e/ou 

observação. Nestas reuniões multidisciplinares é realizado brainstorming sobre possibilidades de 

resolução destas situações, articulação com outras entidades, soluções para necessidades 

existentes, entre outras atividades.  

Ambos os contextos foram muito gratificantes e foi uma mais valia poder experienciar, por 

um lado, o contexto de internamento, em que os utentes se encontram em situação aguda, e por 

outro, o contexto ambulatório no qual os utentes se encontram no seu domicílio e se deslocam ao 

serviço de saúde.   

O estágio final foi também realizado num departamento de psiquiatria de um Centro 

Hospitalar do território nacional e permitiu o desempenho de funções no serviço de internamento 

e no serviço de HD.  

O referido serviço de internamento tem lotação para 35 utentes. Apresenta dois wc, gabinetes 

médicos e de enfermagem, refeitório, sala de convívio, ginásio, sala para atividades, sala para 

fumadores e salas de arrumação de material clínico e roupas.  

A equipa multidisciplinar é constituída por enfermeiros, médicos psiquiatras, assistentes 

operacionais, assistentes técnicos, fisioterapeutas, assistentes sociais e psicóloga. 
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A equipa médica e um representante de enfermagem deste serviço, tal como no outro serviço 

de internamento, reúne-se semanalmente para discutir casos e planos terapêuticos dos utentes 

internados.   

Para além do serviço de internamento fazem parte deste departamento de psiquiatria a 

consulta externa de psiquiatria, o serviço de urgência e o HD de Psiquiatria e a unidade de 

psicologia. 

O estágio final possibilitou a realização de turnos tanto no serviço de internamento como no 

HD. 

O HD é um serviço de tratamento ambulatório formado por uma equipa interdisciplinar 

constituída por enfermeiros, médico psiquiatra, educadora social, terapeuta ocupacional e 

psicólogo.  

Para além destes elementos participam também no serviço em caso de necessidade o 

assistente social e assistentes técnicos do departamento.   

Os utentes são referenciados para o HD maioritariamente pela consulta externa, 

internamento de agudos de psiquiatria e serviço de urgência de psiquiatria e o seu tempo de 

permanência neste serviço depende do alcance dos objetivos definidos aquando da realização do 

seu plano terapêutico.  

As atividades realizadas em HD têm em vista o desenvolvimento de competências que 

fomentem a adoção de comportamentos que promovem a sua saúde e a sua integração familiar e 

social.  

As intervenções de reabilitação psicossocial realizadas neste serviço incluem assim 

atividades de âmbito terapêutico e ocupacional sendo elas estimulação cognitiva, sessões de 

psicoeducação, sessões de relaxamento, treino de competências sociais, treino de atividades de 

vida, atividades de lazer, entre outras.  
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De referir que as atividades desenvolvidas em HD podem ser realizadas de forma individual 

ou em grupo conforme a situação dos utentes e que os planos terapêuticos dos utentes são 

delineados tendo em consideração as necessidades individuais dos mesmos. 

Importa mencionar que neste último estágio, e mais especificamente na implementação do 

projeto de intervenção realizado, foi possível dar continuidade aos cuidados dos utentes que 

tiveram alta do internamento e foram para o HD.  

Concretamente, foram realizadas avaliações diagnósticas aos utentes, verificadas as suas 

necessidades, definidos os diagnósticos de enfermagem, planeados os cuidados e as intervenções 

tendo em conta a fase aguda e o contexto de internamento.  

Após a alta foi dada continuidade ao processo de cuidados em contexto de HD, através da 

realização das sessões de psicoeducação e, dando continuidade à avaliação diagnóstica foram 

ainda realizados contactos telefónicos aos utentes quando estes se encontravam já em contexto 

domiciliário, após a alta do HD.  

Consideramos de extrema importância a passagem pelos vários contextos, uma vez que 

permitiu o acompanhamento do utente ao longo de várias fases do seu tratamento e reabilitação, 

uma mais valia do ponto de vista da continuidade de cuidados.  

 

 

2.1. PROCESSO DE CUIDADOS INDIVIDUALIZADO A UMA PESSOA 
COM PERTURBAÇÃO ESQUIZOAFETIVA: APRESENTAÇÃO DE 
CASO CLÍNICO 

 

 

Durante o estágio I, tendo sido este um estágio de curta duração decidiu-se realizar um 

processo de cuidados individualizado sob a forma de caso clínico, com o intuito de aumentar os 
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conhecimentos na área da doença mental e desenvolver competências comuns e específicas do 

EEESMP, assim como de mestre.   

Este processo de cuidados individualizado incluiu várias etapas que compreendem a 

avaliação diagnóstica, o planeamento, a implementação e a avaliação de resultados e que são 

apresentadas de forma resumida neste capítulo e de forma mais aprofundada no Apêndice I do 

presente relatório.  

A utente sobre a qual foi realizado o presente caso clínico, apresenta o diagnóstico de 

perturbação esquizoafetiva.  

À entrada no serviço de internamento de psiquiatria onde a utente esteve internada e aquando 

do acolhimento esta encontrava-se lentificada e o seu discurso apresentava fuga de ideias, salada 

de palavras, alternando com períodos de discurso impercetível e marcado por neologismos. Apre-

sentava humor ansioso, postura desconfiada e tensa. Comportamento desorganizado e ausência de 

qualquer insight para a sua situação clínica. Mantinha baixa ou nula interação com os profissionais 

de saúde assim como com os restantes utentes.  

Ao longo de todo o internamento da utente foi sendo desenvolvido o processo de avaliação 

diagnóstica de forma a planear cuidados adequados e tendo em conta aquilo que a utente sente 

como importante para si naquele momento e na sua situação individual de doença. Foram 

realizadas durante o seu internamento 2 entrevistas de avaliação diagnóstica que foram planeadas 

enquanto intervenção especializada em ESMP.   

Ao longo do tempo de permanência no serviço de psiquiatria foi estabelecida uma relação 

terapêutica com a utente, baseada no respeito, compreensão, empatia e autenticidade, com o pro-

pósito de potenciar as suas capacidades tendo em vista a satisfaçaõ das suas necessidades.  

De acordo com a teoria de Peplau estabelecemos uma relação interpessoal que teve várias 

fases (orientação, identificação, exploração e resolução) e onde adotámos vários papeis consoante 

a necessidade apresentada pela utente, entre eles o papel de estranho, pessoa de recurso, professor, 

líder, substituto ou conselheiro, tendo sempre em vista a recuperação da funcionalidade da utente 

(Townsend, 2011).  
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Ao longo do processo de avaliação diagnóstica foram identificados diagnósticos de enfer-

magem entre eles: Ansiedade presente, Autocuidado comprometido, Humor depressivo, Aceitação 

do estado de saúde comprometido, Interação social prejudicada, cognição, comunicação e sono 

comprometido, tendo sido planeadas as intervenções adequadas aos mesmos.  

No entanto, e tendo em consideração as competências do EESMP e o preconizado no Padrão 

documental de Enfermagem de Saúde mental e psiquiátrica da Ordem dos Enfermeiros, foram 

elaborados diagnósticos essenciais e adequados à situação clínica da utente deste caso clínico, 

sendo as intervenções planeadas e realizadas autónomas e específicas do EEESMP, que têm como 

intuito promover a reabilitação e a qualidade de vida do utente e família.   

Com a implementação do plano terapêutico e das intervenções planeadas durante o 

internamento da utente as alterações foram evidentes. 

Não apenas nas entrevistas de avaliação diagnóstica mas ao longo de todos os momentos de 

interação com a utente, foi possível observar diferenças no seu pensamento, comportamento, 

humor e discurso. 

Durante o internamento apresentou períodos de discurso incoerente, com presença de mo-

nólogos e verborreia, mas com o decorrer do mesmo o seu discurso tornou-se mais percetível e 

fluente. 

O pensamento apresentou períodos de taquipsiquismo que alternaram com períodos em que 

se apresentava organizado, e o seu humor foi sofrendo alterações e oscilações, tendo-se apresen-

tado ansioso, eufórico, deprimido e, por fim, eutímico. 

Relativamente ao seu comportamento durante o internamento apresentou períodos de embo-

tamento afetivo, em que se isolava no quarto recusando frequentar a sala de convívio, mas também 

apresentou períodos de comportamento apelativo, inquieto e desorganizado, com consequente agi-

tação psicomotora, provocada pelas alterações de pensamento, altura em que houve necessidade 

de realizar contenção mecânica da utente.   
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Com o decorrer do internamento a utente tornou-se bastante colaborante e mais autónoma 

nas AVD, passando a frequentar a sala de convívio, aumentando ligeiramente a sua interação com 

os profissionais e com os restantes utentes, mantendo-se de qualquer forma reduzida.  

Ainda durante o internamento a utente foi convidada a participar em algumas sessões de 

literacia em saúde mental que se realizavam todas as 5ª feiras no serviço e participou em duas 

sessões, com os temas "Adesão ao regime terapêutico" e "Ansiedade". Nestas sessões de grupo a 

utente revelou-se atenta e participativa quando solicitada.  

Com o objetivo de preparação para a alta foi realizada uma última entrevista de avaliação 

diagnóstica com a utente. 

Nesta entrevista a utente apresentou-se colaborante, comunicativa e com postura adequada. 

Apresentava humor eutímico, e discurso fluente e organizado. 

Abordou-se o tema da ocupação dos seus tempos livres, projetos ou planos para o futuro. 

Manifestou durante a entrevista interesse em regressar ao seu domicílio e demonstrou estratégias 

de coping face às dificuldades que pode ter no domicílio, especificando de forma concreta e inten-

ção de utilizar estratégias já utilizadas anteriormente face a outras situações de crise. 

Apresentava naquele momento insight relativamente à sua situação clínica e quando questi-

onada acerca do seu tratamento farmacológico no futuro, referiu que conta com o apoio da sua 

mãe para a gestão do regime medicamentoso e manifestou intenção de cumprir o seu esquema 

terapêutico, uma vez que interiorizou o quanto é importante cumprir a medicação como lhe é pres-

crita.   

Numa perspetiva de continuidade de cuidados foi ainda planeada uma intervenção em con-

texto domiciliário após a alta da utente.  

Neste sentido cerca de 3 semanas depois da alta foi agendada uma visita domiciliária para 

avaliar a situação.  
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Com a ECSM foi possível realizar esta visita na qual se encontrou a utente calma e orientada 

no tempo e no espaço. Apresentava-se pouco comunicativa, mas com discurso coerente. Pensa-

mento organizado e sem sinais de atividade psicótica ativa. Apresentava humor depressivo e facis 

triste, segundo ela porque se sente uma sobrecarga para a sua mãe.   

Foi prestado apoio emocional através da disponibilidade de tempo e escuta ativa de forma a 

que a utente pudesse expressar sentimentos e emoções. Executado aconselhamento face ao seu 

sentimento de auto-desvalorização na tentativa de reduzir estes pensamentos.  

Perante esta situação foi questionada a utente acerca da possibilidade de receber apoio do-

miciliário de forma reduzir a sobrecarga da mãe e a diminuir estes sentimentos de autodesvalori-

zação perante a qual a utente manifestou interesse.  

Verificada esta necessidade de apoio e com o acordo da utente e da sua mãe, foi estabelecido 

contacto com o irmão da utente para que este possa agilizar o processo de apoio domiciliário por 

parte de instituição no sentido de minimizar esta sobrecarga da mãe, enquanto prestadora de cui-

dados, e o sentimento de carga por parte da utente em relação à sua mãe.  

Consideramos que a elaboração do presente caso clínico e o planeamento do processo de 

cuidados individualizado, assim como a pesquisa bibliográfica com base em evidência científica 

realizada, favoreceram o desenvolvimento de habilidades tais como a capacidade de avaliaçaõ 

diagnóstica em saúde mental, consequentemente o planeamento e implementaçaõ de intervenções 

especializadas, assim como a aquisição de competências comuns e especificas do EEESMP e de 

mestre. 

 

 

2.2. CUIDADOS ESPECIALIZADOS A UM GRUPO DE PESSOAS COM 
PERTURBAÇÃO PSICÓTICA  
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Neste capítulo será abordado o projeto de intervenção desenvolvido ao longo do estágio final 

que se iniciou no contexto de internamento de agudos, sendo dada continuidade no HD e 

posteriormente realizada articulação com a equipa comunitária (após alta dos utentes). 

A prestação de cuidados especializados em ESMP ao longo deste período de aprendizagem 

e de aquisição de competências foi orientado pelo processo de enfermagem. 

Este pressupõe uma série de etapas onde se realizam intervenções dirigidas e no final se 

avaliam os resultados, tendo sempre como propósito a resolução de um problema/necessidade 

identificada.  

O interesse pela temática do projeto de intervenção realizado foi surgindo ao longo do 

estágio I, durante o qual foram efetuados momentos de avaliação diagnóstica e acompanhamento 

de utentes com patologia psicótica.  

Nas avaliações diagnósticas realizadas aos utentes verificou-se de forma expressiva a 

ausência de insight por parte dos mesmos ou a presença de um insight diminuído, o que despoletou 

o interesse pelo tema.  

Consequentemente, através das vivências experienciadas durante o estágio e da pesquisa 

bibliográfica realizada, foi evidente a relação entre este fator e a adesão ao tratamento nestes 

utentes, o que balizou a escolha desta temática.  

Foi percetível ao longo deste tempo de aprendizagem e de experiência prática que, de uma 

forma muito significativa, as pessoas com patologia psicótica após a alta do internamento 

hospitalar não cumprem a terapêutica farmacológica prescrita, o que representa uma não adesão 

ao tratamento e, consequentemente, um maior risco de recaídas e reinternamentos.  

Perante esta realidade com que nos deparámos foi definido o tema e foi estruturado o projeto 

de intervenção realizado.   

Durante o período de prática clínica e aquisição de competências operacionalizou-se o 

projeto de intervenção psicoeducativa a 6 utentes, iniciando-se o mesmo com a avaliação 
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diagnóstica, que permitiu identificar as necessidades dos utentes que nele participaram, de forma 

a planear e implementar cuidados especializados individualizados, e, consequentemente, avaliar 

os resultados dos mesmos após a sua implementação.   

Seguidamente serão descritas as etapas do processo de enfermagem e as intervenções 

desenvolvidas em cada uma delas, enquadrando, sempre que se achar pertinente, as competências 

específicas do EEESMP desenvolvidas através das mesmas.   

 
 

2.2.1.  Avaliação Diagnóstica 

 
 

Segundo Lopes (2006, p. 181) o processo de avaliação diagnóstica “consiste na 

avaliação/reavaliação da situação do doente/família, na conjugação variável das perspetivas 

vivencial, biomédica e de ajuda, feita de modo contínuo, sistemático, dinâmico e integrado nos 

cuidados”.  

De acordo com o que foi dito, no processo de avaliação diagnóstica estão presentes a 

perspetiva vivencial, biomédica e de ajuda, perspetivas estas que se complementam, não existindo 

umas sem as outras, mas que, dependendo da situação individual da pessoa, podem ter em 

diferentes momentos, diferentes importâncias (Lopes, 2006).  

 Segundo o mesmo autor, é importante destacar a natureza terapêutica do processo de 

avaliação diagnóstica, e que está relacionada com a constante manifestação de interesse e 

preocupação pela pessoa, e com a disponibilização de tempo/espaço para que sejam verbalizadas 

as preocupações dos utentes e família, ao longo de toda a relação enfermeiro-pessoa (Lopes, 2006).  

Assim, a avaliação diagnóstica e a intervenção terapêutica ocorrem em simultâneo, sendo 

indissociáveis e um processo em constante repetição e presente ao longo de toda a prestação de 

cuidados aos utentes (Lopes, 2006).  
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Assente nesta linha de pensamento, sempre que, enquanto enfermeiros estamos perante uma 

pessoa, tudo aquilo que fazemos contribui para o objetivo terapêutico, uma vez que todas as nossas 

ações e atitudes, desde a forma como nos aproximamos, apresentamos, falamos ou gesticulamos, 

influenciam o desenrolar da relação, e, consequentemente, os resultados da nossa intervenção.   

Segundo Townsend (2011) a relação enfermeiro-cliente é uma interação onde deve ocorrer 

aprendizagem mútua e em que ambos os intervenientes se devem considerar como seres únicos e 

importantes, sendo sobre esta relação que deve assentar a enfermagem psiquiátrica. 

O estabelecimento de uma relação e a utilização desta de forma adequada permitem “criar o 

clima necessário à procura de uma resposta, à gestão de uma dificuldade ou de um problema ou à 

elaboração de estratégias que favoreçam a adaptação” (Chalifour, 2008, p. 213). 

Cientes de que o processo de avaliação diagnóstica de enfermagem é um processo que 

decorre durante toda a prestação de cuidados e sendo inquestionável a sua importância em termos 

de caráter terapêutico, tentámos em todas as nossas intervenções manifestar uma preocupação e 

interesse pelos utentes, pela forma como estes experienciam a sua situação de doença e como a 

mesma afeta a sua funcionalidade, e não apenas pela patologia em si.  

No entanto, e apesar da avaliação diagnóstica ser um processo que se realiza constantemente 

ao longo da relação com a pessoa/utente e que é operacionalizado grande parte das vezes durante 

a prestação de cuidados, existem momentos em que este processo se realiza formal e 

deliberadamente. Esta formalização da avaliação diagnóstica apresenta-se sob a forma da 

entrevista clínica e constitui um momento de extrema importância no processo de relação com a 

pessoa, que determina muitas vezes a forma como se desenrola e evolui a interação enfermeiro-

pessoa, e, consequentemente, os resultados no seu processo de saúde-doença.   

A entrevista clínica é assim um recurso essencial do processo de avaliação diagnóstica na 

prática de enfermagem e particularmente na ESMP, uma vez que o profissional se assume nesta 

área por si só como um instrumento terapêutico na sua prestação de cuidados.  
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Neste contexto reconhecemos o processo de avaliação diagnóstica que inclui a entrevista 

clínica, como de carácter único e significativo devendo como tal ser antecipadamente preparado, 

tendo em conta os seus objetivos e a adequação ao contexto em que se vai realizar. 

O processo de avaliação diagnóstica, e especificamente a entrevista que assume particular 

importância enquanto “ferramenta” de trabalho, comporta várias etapas (OE, 2021).  

Antes de iniciar o processo de avaliação diagnóstica propriamente dito e tendo presente e 

necessidade de planeamento desta avaliação clínica, é essencial que o profissional assuma uma 

série de tarefas relacionadas com a preparação da entrevista, nomeadamente em termos de tempo 

e espaço onde se realizará a entrevista, e que este tome consciência de si mesmo em função de 

cada cliente. 

Assim, tendo como objetivo a preparação das entrevistas a realizar aos utentes durante os 

estágios, foram ponderados previamente os aspetos inerentes às mesmas, entre eles, qual o tipo de 

entrevista a realizar tendo em consideração o tempo disponível para a entrevista, quem seria 

entrevistado, as questões éticas implícitas, o local onde seria realizada a entrevista, prestando 

especial atenção a aspetos como a privacidade, confidencialidade, sítio calmo e sem interrupções, 

ambiente confortável, entre outros.   

Em todos os processos de interação com as pessoas é fundamental que o profissional de 

saúde tome consciência da sua perceção, ou seja, da forma como o mesmo olha e interpreta as 

situações.  

Mais ainda, na avaliação diagnóstica em enfermagem é fulcral que tomemos consciência de 

que a nossa perceção é moldada, de forma inconsciente, por várias circunstâncias, como experiên-

cias passadas, fé, cultura, educação, características da personalidade, autoconceitos, valores; assim 

como pela nossa conceção de enfermagem e pelos seus metaparadigmas (pessoa, ambiente, saúde 

e cuidados de enfermagem).  

Por este motivo, e sendo este um processo inconsciente, foi necessário enquanto interveni-

entes, trazer para o nível da consciência o facto de que somos constantemente influenciados e 



 
 

 
abr-22 | Página 45 

 

Insight e adesão ao regime terapêutico na pessoa com esquizofrenia – intervenção do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica  

 

condicionados pela forma como percecionamos o mundo e o outro. Existem fatores que nos apro-

ximam ou afastam da pessoa com quem vamos interagir ainda antes de estarmos diante dela. Por 

este motivo, foi necessário tomar consciência destes fatores, para que fosse possível uma aproxi-

mação e envolvência autêntica e verdadeira com as pessoas entrevistadas.  

Neste contexto torna-se necessário fazer alusão à primeira competência específica do 
EEESMP que se revela fulcral e que se prende com a capacidade de detenção de “um elevado 

conhecimento de si enquanto pessoa e enfermeiro, mercê de vivências e processos de autoco-
nhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional” (Regulamento nº 515/2018, de 7 de 

agosto, p.21428).   

Como foi referido anteriormente o enfermeiro assume-se no contexto da prestação de cuida-

dos como um instrumento terapêutico de si, que se define, segundo Townsend (2011) na sua alusão 

a Travelbee, como a utilização da sua personalidade de forma consciente com o intuíto de estabe-

lecer vínculos e delinear as suas intervenções.  

Para que isto seja possível é essencial que o enfermeiro desenvolva a sua auto-consciência e 

auto-conhecimento, e que compreenda que a sua capacidade de ajudar os outros é influenciada 

pelo seu sistema de valores (Townsend, 2011). 

  Ao longo de todo este período de aprendizagem e de prática clínica esteve sempre presente 

a nossa necessidade de auto-conhecimento e auto-consciência. Desenvolvemos o nosso autoco-

nhecimento tanto a nível pessoal como profissional, de forma a que os cuidados prestados fossem 

isentos de juízos de valor, emoções, valores e reações comportamentais que pudessem comprome-

ter a relação terapêutica com o utente.  

Este elevado conhecimento de nós próprios foi adquirido através de processos autoreflexivos 

que permitiram a tomada de consciência de nós mesmos durante a relação terapêutica e a realiza-

ção das intervenções, nomeadamente a identificação de “emoções, sentimentos, valores e outros 

fatores pessoais ou circunstanciais que podem interferir na relação terapêutica com o cliente e/ou 

equipa” e a gestão de “fenómenos de transferência e contra-transferência, impasses ou resistên-

cias”, tendo atenção ao impacto de nós próprios na relação com o outro (Regulamento nº 515/2018, 

de 7 de agosto, p.21428). 
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No desenrolar das relações terapêuticas com os utentes fomos conscientes das nossas “rea-

ções corporais, emocionais e respostas comportamentais”, minimizando-as e mantendo sempre o 

“contexto e limites da relação profissional para preservar a integridade do processo terapêutico” 

(Regulamento nº 515/2018, de 7 de agosto, p.21428).   

Deste modo, foi essencial e sentimos ter conseguido durante este processo tomar consciência 

e refletir acerca da nossa essência e daquilo que influencia e condiciona o nosso agir pessoal e 

profissional, o que permitiu o desenvolvimento de relações terapêuticas com os utentes e a reali-

zação de intervenções adequadas e eficazes.     

A primeira fase do processo de avaliação diagnóstica, e especificamente da entrevista clínica 

inicia-se aquando do contacto entre os participantes e é aquela em que se definem os papéis e os 

espaços da cada um. Nesta etapa é feito o acolhimento da pessoa, que é determinante para que a 

pessoa se sinta confortável relativamente ao ambiente e, consequentemente, relativamente à pre-

sença do interveniente. Neste momento de contacto, a apresentação pessoal e o posicionamento 

espacial do interveniente e do entrevistado devem ser tidas em conta (OE, 2021).  

Assim, e apesar de existirem posicionamentos recomendados para as situações de entrevista, 

aquilo que foi por nós tido em consideração durante a realização das entrevistas aos utentes foram 

as características individuais de cada situação e de cada pessoa, para que as entrevistas se realizas-

sem de forma adequada, individualizada e com vista ao alcance dos objetivos definidos.  

De forma concreta, nesta fase das entrevistas realizadas tentámos clarificar os papéis e os 

objetivos das mesmas, uma vez que é um fator determinante nesta fase a definição de normas e 

regras bem claras de forma a controlar e cumprir o definido inicialmente.  

A segunda fase da avaliação diagnóstica em termos da entrevista clínica inclui as perspetivas 

dos participantes. A perspetiva do utente permite ao enfermeiro perceber qual é a conceção deste 

sobre aquela situação de saúde-doença, e esta compreensão por parte do enfermeiro é essencial 

para entender o que aquela situação representa na vida da pessoa (OE, 2021).  

De acordo com o supramencionado e tendo consciência de que cada pessoa numa situação 

fisiopatológica idêntica constrói a sua própria narrativa, considerámos ser essencial nesta fase das 
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entrevistas realizadas compreender aquilo que o utente sabe, aquilo que pensa e a forma como se 

sente face à sua situação de doença.  

Isto permitiu que nos pudéssemos centrar no que mais o preocupa, procurando identificar 

quais as estratégias e capacidades que este emprega para lidar com a sua situação, e se estas estão 

ou não a ser bem utilizadas.  

De acordo com a perspetiva de Peplau é essencial durante a interação/relação com os utentes 

identificar as suas dificuldades, auxiliando-o na resolução dos seus problemas (Franzoi et al, 

2016).   

Durante as entrevistas realizadas no serviço de internamento de psiquiatria onde se realiza-

ram os estágios foram avaliados diversos conteúdos relativos ao utente, entre eles, a sua história 

pessoal e familiar, a avaliação do seu estado mental, tendo em consideração a sua apresentação, a 

postura, o contacto, a linguagem, o estado de consciência, o humor, os afetos, as emoções, o pen-

samento, a perceção, a memória.  

Para além destes foram também recolhidos dados relativos à sua fisiologia, assim como feito 

o levantamento do seu inventário farmacológico, avaliado o efeito da medicação e os efeitos se-

cundários, de forma a que todos os assuntos relacionados com o utente pudessem ser integrados 

no seu contexto pessoal e na sua situação individual, tendo sempre em conta o impacto destes na 

sua funcionalidade.  

Assim, tornou-se primordial durante a realização das entrevistas a compreensão das altera-

ções que o utente referia e a forma como estas interferiam na sua esfera de vida em cada uma das 

suas dimensões, sendo estas a dimensão pessoal, familiar e socio-laboral.   

Ancorado ao pensamento anterior as avaliações diagnósticas realizadas aos utentes permiti-

ram a avaliação das suas necessidades, não apenas na dimensão biomédica, mas também, e prin-

cipalmente, na sua dimensão vivencial, o que favoreceu o planeamento de intervenções adequadas 

a cada situação.  
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Nesta perspetiva e também de acordo com a teoria de Peplau, tentámos sempre no processo 

de cuidar ajudar a pessoa a criar ações construtivas no seu processo terapêutico, o que promove o 

desenvolvimento pessoal e profissional tanto do utente como do profissional (Franzoi et al, 2016).  

A terceira fase da entrevista, que consiste no encerramento da mesma, comporta um mo-

mento em que é realizado um resumo que reflete aquilo que foi abordado e que deve ser devolvido 

à pessoa, para clarificar o que foi entendido (OE, 2021). Esta ação tem como intuito o fortaleci-

mento da relação de confiança enfermeiro-pessoa, a integração e o envolvimento da pessoa como 

elemento ativo na sua situação de saúde-doença, e como co-produtora dos seus cuidados neste 

percurso no processo de saúde doença.  

Na prática das entrevistas realizadas foi importante nesta etapa o estabelecimento de um 

compromisso com os utentes no sentido de, quando possível, garantir uma continuidade de cuida-

dos na tentativa de atingir aquilo que, perante a sua situação individual foi percecionado pelo 

utente como relevante para si.  

Esta fase é particularmente influente no desenrolar da relação enfermeiro-doente e no 

alcance dos objetivos terapêuticos definidos pelo interveniente e pelo cliente, pois durante a 

relação enfermeiro-utente é fundamental que as pessoas se sintam acompanhadas e integradas no 

seu processo de saúde-doença. Os cuidados de enfermagem devem ser co-construidos pelo que a 

pessoa deve sentir que lhe é atribuída importância, mas também responsabilidade, o que favorece 

o seu envolvimento e colaboração na concretização dos objetivos definidos.  

Ao longo de todo o processo de avaliação diagnóstica desenvolvido com os utentes foi 

sempre tida em consideração esta premissa e, como tal, assentámos a nossa prática em valores 

como a autenticidade, empatia e respeito, envolvendo os utentes na sua situação de saúde-doença, 

valorizando os seus sentimentos e aquilo que, perante a sua situação, foi percecionado por eles 

como o mais adequado e relevante. 

De referir que, numa tentativa de preparação pessoal para as entrevistas e com o intuito de 

aperfeiçoar a avaliação das necessidades dos utentes, foi feito, previamente à concretização das 

entrevistas, um levantamento de informação e uma análise detalhada dos dados presentes nos 
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processos clínicos dos utentes, mantendo esta consulta de informação ao longo de todo o processo 

de avaliação diagnóstica e de relação com a pessoa.  

No que concerne à quarta e última etapa da avaliação clínica em termos de entrevista, esta 

corresponde a um momento não presencial, no qual é realizada a análise dos dados recolhidos e 

construído um diagnóstico que, de forma clara, nos deve transmitir o essencial para compreender 

a situação de saúde-doença da pessoa.  

Assim, e reportando-nos ao contexto de estágio após a análise da interação desenvolvida e 

da informação colhida, foram atribuídos diagnósticos de enfermagem representativos das necessi-

dades dos utentes, tendo em conta as suas várias dimensões e contextos.  

De forma a concretizar esta etapa, após as entrevistas realizadas aos utentes, foi utilizada a 

nomenclatura da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem [CIPE] e definidos 

focos de enfermagem associados a diagnósticos, realizando assim o processo de enfermagem dos 

utentes.  

A utilização de uma linguagem universal e uniformizada facilita a avaliação da efetividade 

das intervenções definidas e, neste caso específico, foi utilizada a linguagem CIPE por ser a que 

se encontrava parametrizada na base de dados dos serviços onde se realizaram os estágios.  

Perante os dados colhidos nas entrevistas, e com base nos diagnósticos de enfermagem 

identificados, planeámos durante este período de prática clínica e aquisição de competências, 

cuidados e intervenções adequadas à pessoa na sua situação específica de saúde-doença.  

A realização destas atividades contribuiu para o desenvolvimento da segunda competência 

específica do EEESMP que faz referência à capacidade de assistir “a pessoa ao longo do ciclo 

de vida, família, grupos e comunidade na otimização da saúde mental” (Regulamento nº 

515/2018, de 7 de agosto, p.21428).  

Nesta etapa, e de acordo com o descritivo da competência supramencionada, foi elaborada 

“recolha de informação necessária e pertinente à compreensão do estado mental dos clientes (...)”, 

através do processo de avaliação que “exige a mobilização de aptidões de comunicação, 
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sensibilidade cultural e linguística, técnica de entrevista, de observação do comportamento, de 

revisão dos registos, avaliação abrangente do cliente e dos sistemas relevantes” (Regulamento nº 

515/2018, de 7 de agosto, p.21428).  

A análise aprofundada dos processos clínicos dos utentes, assim como as entrevistas 

realizadas, permitiram uma avaliação diagnóstica mais adequada das necessidades em saúde 

mental destes utentes e, consequentemente, a realização de diagnósticos de enfermagem indo ao 

encontro do exposto nas unidades de competência da competência atrás referida, em termos de 

execução de “uma avaliação global que permita uma descrição clara da história de saúde, com 

ênfase na história de saúde mental do individuo e família” (Regulamento nº 515/2018, de 7 de 

agosto, p.21428).  

Também a terceira competência especifica do EEESMP que faz alusão à ajuda a pessoas 

“ao longo do ciclo vital de vida, integrada na família, grupos e comunidade a recuperar a 

saúde mental, mobilizando as dinâmicas próprias de cada contexto” foi desenvolvida nesta 

etapa, nomeadamente em termos do estabelecimento de “diagnóstico de saúde mental da pessoa, 

família, grupo e comunidade”, identificação dos “resultados esperados com a implementação dos 

projetos de saúde dos clientes, mobilizando indicadores sensíveis em saúde mental” e realização e 

implementação de  “um plano de cuidados individualizado em saúde mental ao cliente, com base 

nos diagnósticos de enfermagem e resultados esperados” através da aplicação de “sistemas de 

taxionomia estandardizados para os diagnósticos de saúde mental, preconizados pela Ordem dos 

Enfermeiros” (Regulamento nº 515/2018, de 7 de agosto, p.21429).  

Pela experiência vivenciada durante o período de prática clínica foi possível apercebermo-

nos que a concretização do processo de avaliação diagnóstica, nomeadamente através de 

entrevistas às pessoas realizadas, de forma mais ou menos formal, é um processo contínuo e 

progressivo no tempo em termos de relação, demonstrando que o conhecimento e a compreensão 

que vamos adquirindo da pessoa vai sendo cada vez mais específico e adequado.  

Para além disso, no decorrer da relação com os utentes surgiram constantemente novos dados 

ou focos de atenção que foram tidos em conta, integrados no processo e reavaliados de forma 

sistemática, o que conduziu a uma maior compreensão, conhecimento e envolvimento dos utentes 
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na relação e no seu processo de saúde-doença, facilitando o planeamento de intervenções 

adequadas.    

Durante o processo de avaliação diagnóstica, e concretamente durante a realização das 

entrevistas, apercebemo-nos que muitos utentes apresentavam sintomas psicóticos, o que nem 

sempre facilitou a realização da avaliação diagnóstica.  

Foram notórias em algumas das entrevistas realizadas as alterações do pensamento, da 

perceção, do discurso e a sintomatologia negativa presente, o que tornou esta etapa do processo 

ainda mais desafiante e exigente. 

Através da realização desta intervenção foi evidente a ausência ou o baixo nível de insight 

dos utentes com perturbação psicótica, demostrando a grande maioria pouca ou nenhuma crítica 

para a sua situação de doença.  

Esta ideia é consistente com a evidência científica como expõem Vanelli et al (2010, p. 1012) 

referindo que “vários estudos evidenciaram que a falta de insight tem consequências importantes 

na prática clínica.”  

De acordo com os mesmos autores: 

 

 “o baixo nível de insight em doentes psicóticos (sobretudo doentes esquizofrénicos) está 
associado a uma maior duração da psicose naõ tratada, escassa ou ausente adesaõ à 
terapêutica, maior disfunçaõ profissional e redução das capacidades sociais” (Vanelli et al, 
2010, p. 1012).  

 

Segundo o DSM 5 algumas pessoas com esquizofrenia carecem de insight o que significa 

um não entendimento dos sintomas da doença, sendo neste caso esta característica um sintoma da 

própria doença (APA, 2014).  

Esta condição é comparável à não perceção de deficits neurológicos depois de uma situação 

de deterioração cerebral, que se designa por anasognosia (APA, 2014).  
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Este sintoma prediz habitualmente uma não adesão ao tratamento, o que origina altos índices 

de recidivas, funcionamento psicossocial deficitário e pior prognóstico da doença (APA, 2014).  

De acordo com Descalço & Afonso (2018): 

 

“O insight do doente, isto é, a capacidade que ele tem de reconhecer a sua doença mental e 
a necessidade que tem ou não de tratamento, pode revelar-se um dos maiores obstáculos ao 
sucesso terapêutico.” (p.27) 

“Dada a cronicidade do tratamento, alguns estudos relatam taxas de baixa adesão entre 75% 
e 90% dentro de 1 a 2 anos após a última hospitalização motivada pela doença psiquiátrica.” 

(p.26) 

 

A corroborar esta ideia foi notória durante a relação terapêutica com os utentes a sua pouca 

colaboração/aceitação em termos da adesão à terapêutica, uma vez que no seu entender esta 

necessidade de tratamento era injustificada pela sua falta de insight e crença na ausência de doença.  

Em contexto de estágio muitas foram as situações em que os utentes recusavam, tentavam 

esconder, guardar ou dissimular a toma da medicação na tentativa de conseguir não cumprir o seu 

regime terapêutico, mais uma vez baseados na crença de que não estão doentes, devido à sua falta 

de insight.  

De forma de dar suporte e realizar uma avaliação diagnóstica mais consistente em termos do 

nível de insight dos utentes que participaram no projeto de intervenção clínica executado, o que 

permitiu o planeamento de intervenções mais adequadas às suas necessidades, e também como 

forma de avaliar os resultados através do indicador de resultado apresentado mais à frente neste 

relatório, foi aplicada aos utentes a escala de insight Marková e Berrios, antes e depois de iniciarem 

o programa de sessões psicoeducativas delineado.  

Esta escala de insight para a língua e populaçaõ portuguesas foi validada num estudo reali-

zado por Vanelli e seus colaboradores em 2010.  
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Este instrumento é constituído por 30 questões com resposta dicotómica (sim/não) nas quais 

são abordadas questões relacionadas com a auto-consciência da situação de doença da pessoa, 

perceção do ambiente e desejo de compreensão da situação de saúde/doença (Vanelli et al, 2010).  

A cotaçaõ final das respostas da escala posiciona-se entre 0 e 30. No resultado desta escala 

naõ existe um valor a partir do qual se considera a presença de insight, no entanto é definido que 

quanto maior é a pontuação maior é o nível de insight da pessoa (Vanelli et al, 2010).  

Os resultados do estudo realizado para avaliar a validade da referida escala demonstraram 

que a versaõ portuguesa da escala atingiu uma excelente fiabilidade e consistência interna (α = 

0,80) (Vanelli et al, 2010).    

Para além deste resultado, a escala de insight Marková e Berrios demonstrou ser de fácil e 

rápida aplicaçaõ e revelou-se um instrumento útil e válido no estudo de doentes psicóticos (Vanelli 

et al, 2010).  

Através da aplicação desta escala antes das sessões foi possível confirmar o baixo nível de 

insight por partes destes utentes e os resultados obtidos serão expostos no sub-capítulo da avaliação 

dos resultados. 

Tal como foi dito anteriormente, e sendo a avaliação diagnóstica um processo sistemático e 

integrado nos cuidados ao utente que deve estar presente ao longo de toda a relação enfermeiro-

utente, tentámos que este perdurasse ao longo de todas as etapas do projeto de intervenção clínica 

desenvolvido, no sentido de que as intervenções implementadas fossem sempre as mais adequadas 

às necessidades do utente no momento. 

A título de exemplo fazemos referência à avaliação diagnóstica realizada aos utentes ao 

longo da implementação das sessões de psicoeducação no HD, assim como nos contactos 

telefónicos realizados após a alta dos utentes do contexto de HD para o seu domicílio. 

Nestes contactos telefónicos, embora não de forma presencial e dentro das possibilidades do 

mesmo, foi avaliado o estado de saúde mental dos utentes e percecionada a necessidade de realizar 
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intervenções, encaminhamentos ou orientações ajustadas ao estado de saúde dos utentes, na 

tentativa de promover a qualidade de vida destes utentes.  

Assim, consideramos o processo de avaliação diagnóstica em enfermagem uma ferramenta 

que permite fazer uma avaliação global da situação da pessoa, onde se incluem as várias 

perspetivas relacionadas com a sua patologia, mas também o seu significado para e na sua vida.   

Destacamos esta etapa como fundamental na prestação de cuidados ao utente com patologia 

psicótica nomeadamente em termos da identificação das suas necessidades, no planeamento de 

intervenções específicas e individualizadas adequadas e, consequentemente, na realização da 

avaliação/reavaliação das intervenções e readaptação sempre que necessário, assim como no 

desenvolvimento de competências do EEESMP.  

 

 

2.2.2. Planeamento de Cuidados  

 
 

Os utentes que participaram no projeto de intervenção foram avaliados inicialmente em si-

tuação de fase aguda no serviço de internamento de psiquiatria. 

Assim, tendo em conta o grupo alvo escolhido e a avaliação diagnóstica inicial efetuada 

identificaram-se os seguintes diagnósticos de enfermagem: aceitação do estado de saúde compro-

metida, interação social diminuída e gestão do regime terapêutico comprometida (ICN, 2019).  

Perante estes diagnósticos e tendo em conta uma perspetiva de continuidade de cuidados, 

decidiu-se planear sessões psicoeducativas de grupo aos utentes a implementar em HD como 

forma de dar resposta às necessidades identificadas e promover a sua satisfação.  

A intervenção psicoeducativa em saúde mental tem sido alvo de investigação e vários estu-

dos confirmam o seu carácter terapêutico em termos das mais diversas dimensões da vida das 

pessoas que sofrem de patologia mental (Chadzynska & Chadzynska, 2011; Mafei, Gorges, Kiss-

ling, Schreiber & Rummel-Kludge, 2015; Matsuda & Kohno, 2016). 
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A pesquisa bibliográfica baseada em evidência científica e os conhecimentos adquiridos ao 

longo do Curso de Mestrado, evidenciam a importância das intervenções psicoeducativas no au-

mento da capacidade para gerir a doença, o que se reflete na funcionalidade das pessoas com pa-

tologia mental, pelo que se considerou esta intervenção como fundamental para a satisfação das 

necessidades identificadas. 

Relativamente às sessões psicoeducativas a realizar, foram planeadas 3 sessões, definidas 

para terem a duração de cerca de 30 minutos e serem realizadas 2x por semana. 

Foram assim selecionadas temáticas que permitissem aumentar os conhecimentos 

relacionados com a esquizofrenia, demonstrar a importância da adesão à terapêutica e alertar para 

as complicações inerentes ao abandono da terapêutica.  

Desta forma, foram planeadas as sessões cujas temáticas são apresentadas de seguida:  

Sessão 1 - Viver com doença mental  

Sessão 2 - Gestão terapêutica 

Sessão 3 - Prevenção de recaídas 

As sessões planeadas comportam uma componente expositiva que se destina à transmissão 

de conhecimentos através da apresentação de diapositivos utilizando um sistema informático, mas 

incluiram também o método interrogativo e dinâmicas práticas, de forma a aumentar o interesse e 

a motivação, e estimular a participação dos utentes.  

Além das sessões de psicoeducação a realizar aos utentes, e tendo consciência de que não é 

apenas a pessoa com patologia que sofre o impacto de um diagnóstico de doença mental, mas sim 

toda a família, considerou-se importante a realização de sessões psicoeducativas também às 

famílias/cuidadores para que estes estivessem mais informados e desenvolvessem estratégias para 

lidar com a pessoa com doença mental.  

Na sociedade atual, e tendo em conta a desinstitucionalização psiquiátrica em que os cuida-

dos à pessoa com doença mental deixaram de ser prestados por instituições de saúde, e passaram 
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a ser assumidos pela família, é evidente a responsabilidade e o impacto que recai sobre esta (Pinho, 

2020; Fernandes, Fernandes & Castro, 2020).  

“Com o diagnóstico de esquizofrenia, os familiares cuidadores experienciam uma variedade 

de emoções negativas à medida que tentam lidar com a doença” (Fernandes, Fernandes & Castro, 

2020, p. 246).  

Por este motivo a psicoeducação familiar assume particular importância e tem revelado 

eficácia na redução da sobrecarga e emoção expressa nomeadamente nos familiares de pessoas 

com esquizofrenia (Pinho, 2020). 

Mais uma vez numa perspetiva de continuidade de cuidados e com intenção de dar 

seguimento a estes utentes em contexto domiciliário planeou-se ainda um follow-up através de 

contactos telefónicos a serem realizados 1 semana após a alta dos utentes do serviço de HD. 

Esta intervenção pretende sustentar os conhecimentos transmitidos aos utentes nas sessões 

psicoeducativas, motivar a adesão medicamentosa e minimizar o abandono terapêutico.  

Consideramos que a mesma permite que as pessoas se sintam mais acompanhadas no seu 

domicílio, possibilita a transmissão de informações novas ou reforço de informações dadas 

anteriormente, resposta a questões ou dúvidas que a pessoa apresenta acerca da sua situação de 

saúde-doença ou da gestão do seu regime terapêutico.  

Pretende-se com esta intervenção reforçar a capacitação da pessoa para lidar com a sua 

doença, aumentar a sua adesão ao regime terapêutico e transmitir à pessoa um sentimento de 

proximidade face aos serviços de saúde. 

Esta intervenção possibilita assim a realização de uma avaliação/reavaliação da situação de 

saúde/doença do utente como foi referido anteriormente, mas também a elaboração de um 

planeamento adequado de intervenções que possam ser percecionadas como necessárias naquele 

momento.   
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Tendo em conta também o abandono terapêutico como uma realidade no contexto da doença 

mental conforme foi referido anteriormente, e sendo os contactos telefónicos com os utentes 

concretizados antes da data definida para a administração da medicação antipsicótica de ação 

prolongada, será também reforçada nesse contacto a necessidade de cumprir essa terapêutica de 

forma correta e adequada, relembrando a data e o local onde os utentes deveriam comparecer para 

a administração. 

Todas as atividades realizadas nesta etapa contribuíram para o desenvolvimento de compe-

tências especificas do EEESMP, nomeadamente a terceira competência específica do EEESMP 

que se relaciona com a capacidade de ajudar “a pessoa ao longo do ciclo vital de vida, integrada 

na família, grupos e comunidade a recuperar a saúde mental,  mobilizando as dinâmicas 
próprias de cada contexto” uma vez que realizámos “sistematização, análise dos dados, determi-

nação do diagnóstico de saúde mental, identificação dos resultados esperados, planeamento, de-

senvolvimento e negociação do plano de cuidados com o cliente e equipa de saúde”  (Regulamento 

nº 515/2018, de 7 de agosto, p.21428). 

O processo de planeamento deste projeto de intervenção clínica que teve como base as ne-

cessidades identificadas na avaliação diagnóstica dos utentes, permitiu o desenvolvimento de ca-

pacidades inerentes a esta competência em termos da utilização de “estratégias de empoderamento 

que permitam ao cliente desenvolver conhecimentos, capacidades e fatores de proteção”, assim 

como da elaboração e supervisão de programas “individualizados de tratamento/reabilitação das 

pessoas com perturbação mental, doença mental grave ou de evolução prolongada, e suas famílias” 

(Regulamento nº 515/2018, de 7 de agosto, p.21429).  

Importa referir que o planeamento e elaboração do projeto apresentado foi acompanhado e 

supervisionado de forma sistemática pela enfermeira orientadora e pela docente, e que durante a 

sua planificação e implementação esteve sempre presente o propósito de ser o mais adequado pos-

sível aos utentes que nele participaram.  

 

2.2.3. Implementação das Intervenções 
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Iniciamos agora a etapa da execução das intervenções delineadas, onde é colocado em prá-

tica aquilo que foi planeado na etapa anterior. 

Nesta fase aquilo que era apenas uma construção idealizada começa a tornar-se real através 

da realização das ações/intervenções planeadas, com o intuito de resolução/minimização das ne-

cessidades identificadas nos utentes.  

O projeto de intervenção foi delineado no âmbito da promoção do insight na pessoa com 

esquizofrenia e prevenção do abandono terapêutico e, consequentemente, das complicações asso-

ciadas, sendo que a sua implementação assenta neste desígnio.  

O presente projeto tal como foi dito anteriormente foi implementado no serviço de HD do 

departamento de psiquiatria onde o estágio final se realizou. 

As sessões psicoeducativas realizadas aos utentes tiveram uma duração de aproximada-

mente 30 minutos e foram realizadas em grupo com o intuito de fomentar a partilha de emoções, 

sentimentos e dúvidas pessoais.  

Durante as sessões de psicoeducação foram transmitidas aos utentes informações pertinentes 

para os mesmos, uma vez que favoreciam o conhecimento sobre a sua situação de doença e fo-

mentavam a sua capacitação em termos de lidar com a doença, promovendo o insight e a sua gestão 

de regime terapêutico.  

As sessões foram realizadas após uma extensa pesquisa da literatura científica sobre o tema 

e tiveram por base a evidência científica.  

Na primeira sessão, com o tema “Viver com doença mental”, foi abordada a temática das 

doenças mentais, nomeadamente a sua etiologia, sintomatologia e tratamento. Foi dado bastante 

ênfase ao facto deste tipo de doenças puderem não ter cura mas terem tratamento, tentando de-

monstrar que qualquer um de nós pode vir a desenvolver uma doença mental.  
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Esta abordagem foi realizada numa tentativa de diminuir o estigma das doenças mentais e 

transmitir a ideia de que estas doenças são doenças como quaisquer outras e, como tal, podem e 

devem ser tratadas.  

No final desta sessão foi apresentado um vídeo com uma entrevista a um ator que sofre de 

uma doença mental e o seu testemunho enquanto pessoa que lida com essa situação (mais uma vez 

com o intuito anteriormente referido). 

Na segunda sessão, que teve como tema “Gestão terapêutica” foi abordado o tratamento das 

doenças mentais a nível farmacológico (efeitos secundários, regras essenciais) e não farmacoló-

gico, assim como as consequências do abandono terapêutico. No final desta sessão foi realizado 

em conjunto um questionário com perguntas relativas à sessão de forma a estruturar as informações 

transmitidas e verificar a apreensão das mesmas.     

Na terceira e última sessão de psicoeducação, foi aprofundada a temática da “Prevenção de 

recaídas”, nomeadamente o que deve ser feito para evitar uma situação de crise e quais os sinais e 

sintomas de alerta que devem ser precocemente identificados de forma a prevenir uma situação de 

recaída. 

Foi sempre tida em conta a importância da não exaustividade das sessões realizadas aos 

utentes, pelo que se promoveram em todas elas dinâmicas de grupo, debates e reflexão para fo-

mentar a interação social entre os vários elementos e aumentar a motivação e o interesse dos uten-

tes. De forma a tornar as sessões o mais apelativas possível foram realizados vários exercícios 

práticos com os utentes, sendo que um deles está apresentado no Apêndice II. 

Relativamente aos contactos telefónicos realizados com os utentes, consideramos que foi 

com agrado que os utentes os receberam, e indo de encontro ao planeado inicialmente, tentámos 

de forma resumida reforçar algumas informações “chave” relacionadas com a sua situação de 

doença e necessidade de cumprimento da terapêutica prescrita, incluindo a lembrança do dia e hora 

da administração da medicação neuroléptica de ação prolongada prescrita, de forma a que a mesma 

fosse cumprida.    



 
 

 
abr-22 | Página 60 

 

Insight e adesão ao regime terapêutico na pessoa com esquizofrenia – intervenção do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica  

 

Assim, após a data estabelecida para a administração da medicação neuroléptica de ação 

prolongada, foram consultados os processos clínicos dos utentes que participaram no projeto e 

verificado o cumprimento ou não da terapêutica antipsicótica prescrita.  

Atualmente a maior parte dos utentes cumprem a medicação antipsicótica de ação 

prolongada nas ECSM pelo que a articulação com estas equipas é muito importante, sendo também 

essencial o contacto com as equipas das Unidades Funcionais dos Cuidados de Saúde Primários 

[CSP] aos quais pertencem os utentes. Assim foram realizados contactos telefónicos informais 

com dois dos enfermeiros de família de utentes que participaram no programa psicoeducativo.  

A razão destes contactos telefónicos prendeu-se com situações de saúde dos utentes não 

diretamente relacionados com a área da psiquiatria, no entanto, nestes momentos de contacto 

realizados, e por forma a colmatar a impossibilidade de realização das sessões de esclarecimento 

aos profissionais de saúde, foram abordados não só os temas principais que levaram ao contacto 

mas também alguns relacionados com a situação dos utentes em termos da sua patologia mental, 

tentado minimizar o estigma da doença mental, promover o processo de recuperação do utente e a 

sua integração social.  

Para além desta atividade, e embora não tivesse sido definido como uma intervenção a 

realizar, uma vez que o local de trabalho da mestranda é o centro de saúde da área geográfica 

pertencente ao local de estágio, foi abordado por várias vezes o tema da saúde mental e da doença 

mental nas conversas e contactos informais com os colegas da instituição onde exerce funções, no 

sentido de combater o estigma e o preconceito associado a esta área.  

Sabemos que o estigma do doente mental é uma realidade, e que se encontra ainda demasiado 

enraizado na sociedade atual, pelo que numa tentativa de contribuir, embora que de forma singela, 

para uma mudança de comportamentos e atitudes dos profissionais de saúde face às pessoas que 

sofrem deste tipo de patologias foi, sempre que possível, abordada esta temática e alertados os 

profissionais de saúde para a necessidade de uma sociedade mais humana, menos estigmatizante 

e que proporciona melhor qualidade de vida às pessoas com perturbação mental. 

Perante as circunstâncias de contexto pandémico pela doença do Coronavírus [COVID 19] 

em que realizámos os estágios, várias limitações e condicionantes existiram na sua implementação. 
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É comum durante a fase de execução das atividades delineadas surgirem constrangimentos 

que obrigam a alterações ao planeado inicialmente, e a implementação deste projeto não foi exce-

ção, tendo surgindo ao longo da fase de implementação a necessidade de constantes alterações e 

readaptações. 

Um dos grandes constrangimentos a referir foi a impossibilidade de realização de sessões 

psicoeducativas às famílias, uma vez que estiveram restringidas as visitas durante todo o tempo de 

duração dos estágios pela situação de pandemia vivida atualmente.  

Todavia, na tentativa de minimizar a exclusão dos familiares dos utentes que cumpriram o 

programa psicoeducativo e que tanta importância têm no processo de acompanhamento da pessoa 

com patologia mental, foram realizados contactos telefónicos com alguns dos familiares dos uten-

tes, demostrando disponibilidade para responder a questões ou esclarecer dúvidas que estes pudes-

sem apresentar relativamente aos seus familiares e à forma de lidar com a doença. 

Relatamos, a título de exemplo, uma situação específica de não cumprimento da medicação 

neuroléptica de ação prolongada por parte de um utente que participou no projeto de intervenção.  

Após a verificação desta situação realizámos contacto telefónico com a família informando-

a do sucedido. Este contacto telefónico serviu o desígnio, mas também o propósito extra de iden-

tificação de necessidades e apoio ao familiar na gestão da situação.   

Perante esta situação de não adesão à terapêutica antipsicótica de ação prolongada, realizá-

mos articulação com a ECSM da área de residência do utente para informar/alertar sobre a mesma, 

agilizando a situação e aumentando as possibilidades da sua resolução.  

A ECSM por sua vez entrou em contacto com a família do utente e articulou com a mesma 

de forma a que o utente cumprisse a administração do neurolético de ação prolongada, que, após 

estas diligências, tomámos conhecimento de que foi cumprido.      

Uma vez que não foi possível a realização de sessões aos familiares devido ao contexto 

pandémico referido anteriormente, e de forma a que estes pudessem adquirir alguma informação 

acerca da situação de saúde mental que atinge o seu familiar, foi elaborado e entregue aos utentes 
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participantes das sessões, um folheto informativo com uma lista de alguns dos sinais de alarme 

que podem representar um sinal precoce de recaída.  

A realização e entrega deste folheto informativo aos participantes e o pedido por nós feito, 

de que o partilhassem com a família/cuidadores serviu dois propósitos, uma vez que pretendia 

complementar e integrar a informação transmitida nas sessões aos utentes, e transmitir à família 

alguns sinais que se manifestam por alterações de comportamento e que podem ser indicadores de 

recaídas ou crises por parte dos utentes.  

A informação contida neste folheto informativo alerta os familiares para a deteção precoce 

destes sinais, de forma a que estes possam estar atentos à verificação ou intensificação dos 

mesmos, numa tentativa de uma procura de ajuda atempada diminuindo a probabilidade de 

recaídas (Apêndice III). 

Através das intervenções implementadas e descritas nesta etapa do relatório foi possível 

desenvolver muitas das competências, nomeadamente a quarta competência especifica do 
EEESMP que se coaduna com a prestação de “cuidados psicoterapêuticos, sócio terapêuticos, 

psicossociais, e psicoeducacionais, à pessoa (...), de forma a manter, melhorar e recuperar a 
saúde” (Regulamento nº 515/2018, de 7 de agosto, p.21430). 

A implementação de todo o projeto de intervenção clínica permitiu, especificamente e de 

acordo com os critérios de avaliação da competência supramencionada, promover “a adesão ao 

tratamento a pessoas com perturbação ou doença mental”, através da realização de “intervenções 

psicoeducativas para promover o conhecimento, compreensão e gestão efetiva dos problemas” 

relacionados com a doença mental, ensinando os utentes, “pessoas significativas e família, acerca 

dos efeitos desejados e dos potenciais efeitos adversos das opções terapêuticas”, educando e 

ajudando “na avaliação do uso de alternativas terapêuticas complementares adequadas” assim 

como apoiando as famílias dos utentes “através de intervenções psicoeducativas unifamiliares” 

(Regulamento nº 515/2018, de 7 de agosto, p.21430). 

Destacamos ainda que todas as intervenções desenvolvidas foram realizadas com 

demonstração de “disponibilidade para melhorar o auto cuidado e comportamentos de saúde” dos 

utentes, utilizaram “técnicas psicoterapêuticas e socioterapêuticas que aumentam o insight” do 
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utente e que ajudam o utente “a desenvolver e integrar a perturbação ou doença mental e os deficits 

por elas causadas, fazendo escolhas que promovam mudanças positivas no seu estilo de vida” 

(Regulamento nº 515/2018, de 7 de agosto, p.21430).  

 

 

2.2.4.  Avaliação dos Resultados 

 

 

Neste subcapítulo pretendemos apresentar a avaliação dos resultados da intervenção no que 

respeita aos ganhos em saúde para os utentes.  

É importante esclarecer que a avaliação dos resultados foi realizada ao longo de todo o 

processo de prestação de cuidados ao utente, não sendo exclusiva do programa de intervenção em 

grupo, mas também do conjunto de intervenções individualizadas realizadas aos utentes desde o 

internamento, até à alta para o domicílio. 

A avaliação de resultados consiste num processo que pretende avaliar os resultados das 

intervenções delineadas, através da recolha dos elementos necessários para a sua avaliação.  

Indo de encontro ao definido nas competências especificas do EEESMP, verificou-se a ne-

cessidade de delinear indicadores específicos e mensuráveis para que as atividades e intervenções 

realizadas durante a implementação do projeto de intervenção clínica pudessem ser avaliadas, e 

para que fosse possível perceber os benefícios do projeto para a população alvo.  

Assim, os indicadores de resultado definidos para este projeto e que serão apresentados em se-

guida, tornam possível a demonstração dos seus resultados em saúde sensíveis aos cuidados de 

enfermagem especializados em Saúde Mental e encontram-se de acordo com o resumo mínimo de 

dados.  
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De forma avaliar o foco “aceitação do estado de saúde” formulámos o seguinte indicador de 

resultado: 

Quadro 1. Determinaçaõ do indicador de resultado subjacente ao foco aceitação do estado de 
saúde 

 

Legenda: 
UCP- Utentes que concluíram o projeto 
R3 – Taxas de ganhos possíveis / esperados de efetividade  
 
 

Após o término das sessões de psicoeducação e das intervenções realizadas no sentido da 

satisfação das necessidades dos utentes, e com base nos scores obtidos na escala de insight aplicada 

aos utentes em dois momentos distintos (antes do início das sessões e após a sua finalização) foi 

possível apreciar um aumento do nível de insight destes utentes. 

Este facto foi evidente não apenas na avaliação das cotações obtidas na escala de insight, 

mas também através da observaçaõ direta do comportamento e da comunicaçaõ das pessoas que 

participaram no projeto.  

Para apresentar estes resultados foi elaborado o gráfico seguinte que demonstra os resultados 

obtidos na escala de insight dos utentes e que correspondem a uma comparação entre a primeira 

(antes das sessões) e a segunda aplicação (após as sessões) da referida escala.  

 

Foco 
Principal Diagnóstico Indicador Tipo 

Fórmula 

Numerador/Denominador 
Periodicidade 

Aceitação 
do estado 
de saúde 
(Insight) 

Aceitação do 
estado de saúde 
comprometido  

Melhoria 
do nível de 
insight na 
Escala de 

Insight 
Marková e 

Berrios 

R3 

 
Nº de UCP com aumento do 
score na Escala de Insight 
Marková e Berrios 
__________________ X 100 

 
Nº Total de UCP no mesmo 

período 

 

Aplicação da 
escala antes e 

após as sessões 
de 

psicoeducação  
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Gráfico 1. Scores obtidos na escala de insight aplicada antes e depois das sessões de 
psicoeducação  

 

Através da observação direta destes dados é possível apercebermo-nos da alteração na cota-

ção da maioria dos utentes entre a primeira e segunda avaliação.  

De referir que todos eles aumentaram a sua cotação na escala na segunda aplicação da 

mesma, o que revela um aumento do seu nível de aceitação do estado de saúde (insight).  

Realizando uma análise global acerca deste indicador de resultado, e utilizando a fórmula 

apresentada anteriormente, podemos assim referir que existiu um aumento do insight em 100% 

dos utentes que participaram nas sessões psicoeducativas.    

De forma a poder avaliar a gestão de regime medicamentoso nos utentes que participaram 

no projeto, neste caso a adesão aos neurolépticos de ação prolongada, foi definido o seguinte 

indicador de resultado: 

 

 

0

5
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Utente 1 Utente 2 Utente 3 Utente 4 Utente 5 Utente 6

Antes das sessões 15 12 9 17 11 14

Depois das sessões 19 17 12 23 12 15

Resultados da escala de insight antes e depois das sessões 
psicoeducativas
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Quadro 2. Determinaçaõ do indicador de resultado subjacente ao foco gestão de regime 
medicamentoso 

 

Legenda: 
UCP- Utentes que concluíram o projeto 
R3 – Taxas de ganhos possíveis / esperados de efetividade  
 

 

Relativamente a este indicador de resultado que pretendia avaliar a gestão do regime medi-

camentoso, especificamente em relação à terapêutica antipsicótica de ação prolongada prescrita, 

ou seja, o cumprimento ou não dos neurolépticos após as sessões de psicoeducação, foi possível 

obter como resultados o representado no gráfico seguinte: 

Gráfico 2. Adesão dos utentes aos neurolépticos após as sessões de psicoeducação 

 

 

SIM (5 UTENTES)
83%

NÃO (1 UTENTE)
17%

Adesão dos utentes aos neuroléticos

Foco Principal Diagnóstico Indicador Tipo 
Fórmula 

Numerador/Denominador 
Periodicidade 

Gestão de 
regime 

medicamentoso 

Gestão de 
regime 

medicamentoso 
comprometido 

Adesão aos 
neurolépticos 

de ação 
prolongada 

R3 

 
Nº de UCP que aderiram à 
administração de 
neurolépticos de acção 
prolongada 
________________ X 100 

 
Nº Total de UCP no 

mesmo período 

 

De 4 em 4 
semanas  
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Reportando-nos aos dados do gráfico é possível verificar que, após as sessões psicoeducati-

vas a maioria dos utentes que participaram no programa cumpriu a terapêutica antipsicótica de 

longa duração prescrita.  

Apenas um utente não cumpriu a administração da medicação prescrita na data definida 

(tendo já sido referido anteriormente a forma como agilizámos esta situação).  

Assim, a análise dos resultados deste parâmetro permite afirmar que 5 utentes cumpriram a 

terapêutica de ação prolongada prescrita, sendo que apenas 1 não cumpriu o neurolético prescrito 

durante a fase de implementação do presente projeto. 

Isto permite-nos atestar, tendo por base a fórmula desenvolvida relativa a este indicador de 

resultado, que 83% dos utentes que concluíram o projeto cumpriram a adesão à terapêutica an-

tipsicótica de ação prolongada, sendo que apenas 17% dos utentes não cumpriram esta gestão do 

regime medicamentoso. 

Em termos da interação social comprometida, outro diagnóstico de enfermagem identificado 

com base na avaliação diagnóstica, foi possível também observar alterações. 

Verificámos ao longo das sessões que a interação entre os vários elementos do grupo foi-se 

tornando cada vez mais evidente.  

Durante o tempo de permanência em HD foram notórias algumas alterações ao nível do 

comportamento, atitudes e comunicação por parte dos utentes, tanto com os profissionais de saúde 

como com os restantes elementos do grupo.  

Observámos que apresentavam uma maior proximidade e cumplicidade. Isto manifestava-se 

nas várias atividades que realizavam no serviço de HD, fossem estas dinamizadas por enfermeiros 

ou concretizadas por outros perfis profissionais. Ao longo deste tempo o companheirismo entre os 

utentes cresceu e foi mesmo criado um grupo numa aplicação telefónica (WhatsApp) que permitia 

que esta interação de grupo continuasse enquanto se encontravam no seu domicílio, o que demostra 

um aumento da interação social destes utentes. 
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De referir ainda que durante este tempo dois dos utentes que participaram no projeto com-

binaram mesmo um encontro durante o fim-de-semana no qual realizaram um passeio.    

Para avaliar a satisfação dos utentes face às sessões psicoeducativas foi desenvolvido o 

indicador de resultado abaixo apresentado: 

Quadro 3. Determinaçaõ do indicador de resultado subjacente ao foco satisfação 

 

Legenda: 
UCP- Utentes que concluíram o projeto 
R4 – Satisfação dos utentes relativamente aos cuidados realizados 

 

Para obter dados relativos a este indicador de resultado foi entregue aos utentes após as 3 

sessões de psicoeducação realizadas um questionário de satisfação que se encontra no Apêndice 

IV do presente relatório. 

No gráfico que se segue estão apresentados os dados relativos ao nível de satisfação global 

dos utentes com as sessões de psicoeducação.  

 

 

 

 

Foco 
Principal Diagnóstico Indicador Tipo 

Fórmula 

Numerador/Denominador 
Periodicidade 

Satisfação Satisfação do 
utente 

Questionário 
de Satisfação 

do Utente 
R4 Avaliação qualitativa dos 

resultados do questionário 

Após as sessões 
de 

psicoeducação 
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Gráfico 3. Satisfação dos utentes com o programa de psicoeducação 

 

 

Após a avaliação destes resultados que representam a resposta à questão: “Considera-se sa-

tisfeito com as sessões a que assistiu?” podemos afirmar que a totalidade dos utentes (6) que cum-

priram o programa psicoeducativo, o que se traduz em 100% dos utentes, consideravam-se satis-

feitos com a frequência do mesmo.  

 Para complementar estes resultados, foram avaliados em termos qualitativos individual-

mente o nível de satisfação face a cada um dos parâmetros incluídos no questionário de satisfação.  

Estes foram a importância dos temas, a adequação dos conteúdos e a prestação do formador.  

Relativamente ao primeiro parâmetro (importância dos temas das sessões), 4 utentes de-

monstraram-se totalmente satisfeitos e 2 consideraram-se satisfeitos.  

Reportando-nos à adequação dos conteúdos das sessões, todos os utentes (6) se apresentaram 

totalmente satisfeitos, revelando o mesmo nível de satisfação face à prestação do formador.   

Podemos assim afirmar que os utentes que participaram no projeto de intervenção se de-

monstraram na sua globalidade satisfeitos com as sessões de psicoeducação realizadas. 

0 1 2 3 4 5 6 7

SIM

NÃO

Número de utentes

Satisfação dos utentes com o programa de psicoeducação
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Para além dos resultados apresentados importa também referir que durante o processo de 

execução do projeto, nomeadamente em termos da apresentação das sessões de psicoeducação a 

maior parte dos utentes se revelaram interessados e participativos, demonstrando motivação nas 

dinâmicas realizadas.  

Os resultados alcançados no projeto de intervenção clínica realizado revelam-se importantes 

como reforço da necessidade e benefício da implementação de programas psicoeducativos em pes-

soas com patologia mental, e fundamentais para o desenvolvimento de competências especificas 

do EEESMP. 

Torna-se importante frisar que ao longo de todo o processo de idealização, planeamento e 

implementação do projeto apresentado neste relatório, existiram momentos nos quais foi feita uma 

reflexão sobre as atividades desenvolvidas tentando perceber e avaliar a pertinência das interven-

ções e cuidados delineados ou realizados.  

Ancorado ao pensamento anterior, destacamos que em todas as fases deste projeto esteve 

presente a avaliação no sentido em que mediante as apreciações obtidas, se foram realizando os 

ajustes e alterações necessárias no sentido de direcionar o melhor possível as intervenções, com 

vista ao resultado pretendido.  

Todos os momentos de avaliação, e não apenas os resultados obtidos, foram essenciais para 

o aperfeiçoamento do projeto que, não tendo um carácter definitivo, foi em várias ocasiões 

sofrendo alterações em termos da sua elaboração, implementação ou concretização, assim como 

no desenvolvimento de competências especificas do EEESMP. 

Destacamos o desenvolvimento de competências ao nível da terceira competência 

específica do EEESMP uma vez que foi realizada a identificação, descrição e monitorização dos 

“resultados clínicos individualizados para o cliente e relacionados com o comportamento para 

determinar a efetividade do plano de cuidados e ganhos em saúde mental”, elaboração e 

implementação de um “plano de cuidados a desenvolver com o cliente de forma a aumentar e 

manter as suas competências e capacidades, diminuindo o risco de incapacidade” e avaliando “a 

toma de medicamentos (...) sempre que tal se revele necessário” (Regulamento nº 515/2018, de 7 

de agosto, p.21429). 
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3. REFLEXÃO SOBRE AS APRENDIZAGENS  

 

 

Chegando ao final deste percurso, e apesar de ao longo do mesmo terem sempre existido 

momentos de reflexão, impõe-se como primordial a reflexão acerca das aprendizagens adquiridas 

quer a nível profissional como pessoal, assim como dos planos para o futuro que agora se 

aproxima. 

Segundo a Ordem dos Enfermeiros (2015a): 

 

 “Enfermagem é a profissão que, na área da saúde, tem como objetivo prestar cuidados de 

enfermagem ao ser humano (...) ao longo do ciclo vital, e aos grupos sociais em que ele 
está integrado, de forma a que mantenham, melhorem ou recuperem a saúde (...)” (p. 99) 

E  

“Enfermeiro especialista é o enfermeiro habilitado com um curso de especialização em 

enfermagem (...) a quem foi atribuído um título profissional que lhe reconhece competência 
científica, técnica e humana para prestar (...) cuidados de enfermagem especializados na 
sua área de especialidade.” (p. 99) 

 

Durante os anos de experiência profissional a mestranda tem executado os seus cuidados de 

enfermagem tendo por base o primeiro conceito, e realizado uma prática profissional de. acordo 

com o Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros [REPE] e a deontologia da 

profissão.  

Neste momento, e perante a etapa que agora se aproxima do fim, e que culmina com a 

atribuição do título de EEESMP, podemos afirmar que para além destes princípios a mestranda 

adquiriu conhecimentos e desenvolveu competências que lhe adicionam “deveres acrescidos” para 

com a profissão de enfermagem, e que lhe permitem uma prestação de cuidados especializados. 

O caminho percorrido ao longo deste curso de mestrado na área de especialização de saúde 

mental e psiquiatria, constituiu uma etapa de enorme crescimento em termos da profissional de 
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enfermagem, e de desenvolvimento de capacidades e habilidades que favorecerão, sem dúvida, a 

sua prestação de cuidados e, consequentemente, a práxis de enfermagem. 

A prática especializada de enfermagem que será desenvolvida daqui por diante, deve assim 

estar de acordo com o definido no regulamento das competências comuns do enfermeiro 

especialista e que envolve os “domínios da responsabilidade profissional, ética e legal; melhoria 

contínua da qualidade; gestão dos cuidados e desenvolvimento das aprendizagens profissionais” 

(Regulamento 140/2019, de 6 de fevereiro, p. 4745).  

Para além das competências comuns, este percurso permitiu ainda o desenvolvimento das 

competências específicas de enfermeiro especialista que permitem ao EEESMP focar-se “na 

promoção da saúde mental, na prevenção, no diagnóstico e na intervenção perante respostas 

humanas desajustadas ou desadaptadas aos processos de transição, geradores de sofrimento, 

alteração ou doença mental” (Regulamento 515/2018, de 7 de agosto, p. 21427). 

 Ao longo deste percurso importa ressalvar que o desenvolvimento de competências se 

realizou em diversos domínios, o que torna a experiência ainda mais gratificante e enriquecedora, 

quer para a mestranda, quer para as pessoas que serão alvo dos seus cuidados.  

Sendo esta uma área na qual a mestranda não detinha experiência prática, foi necessário um 

grande investimento na tentativa de conseguir alcançar as competências do EEESMP.  

Muitas foram as dimensões em que foi necessário investir, uma vez que qualquer área de 

especialização possui as suas especificidades, e a área da saúde mental não é exceção.  

Ao longo do curso foi necessário aprofundar conhecimentos em termos dos vários domínios 

da saúde mental, entre eles a psicopatologia, farmacologia, avaliação do estado mental, 

intervenções psicoterapêuticas, socioterapêuticas, psicossociais, psicoeducacionais, entre outras. 

Para tal contribuíram as aulas teóricas ao longo do curso de mestrado com especialização na área 

de saúde mental e psiquiatria e a pesquisa de literatura científica e baseada na evidência.  

O EEESMP constitui-se como um profissional que, utiliza um cariz relacional de excelência, 

mobilizando-se a si mesmo como instrumento terapêutico e utilizando as competências 
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psicoterapêuticas, psicossociais e psicoeducacionais durante a prestação de cuidados à pessoa, 

família, grupo ou comunidade, ao longo do seu ciclo vital (Regulamento nº 356/2015, de 25 de 

junho, p. 17034). 

Assim reconhecemos, após este curso de especialização, que foi essencial um profundo 

autoconhecimento e uma tomada de consciência de nós mesmos não apenas enquanto 

profissionais, mas também enquanto pessoas.  

Revelou-se fundamental conhecermos a nossa essência, tomarmos consciência daquilo que 

nos constitui, nos define, nos motiva, nos emociona, assim como também aquilo que nos limita e 

influencia.  

Foi importante ao longo deste caminho identificar emoções, sentimentos, valores e fatores 

pessoais ou circunstanciais que pudessem influenciar a relação terapêutica com a pessoa a quem 

prestamos cuidados, de forma a podermos gerir os fenómenos de transferência e 

contratransferência, ou as limitações ou obstáculos que destes podem surgir, tal como preconizado 

no regulamento de competências específicas do EEESMP.  

Ao longo de todo este processo de aprendizagem e desenvolvimento foi realizada uma 

contínua e profunda auto-análise e reflexão acerca da nossa essência e da forma como esta 

influencia a nossa prática, de forma a conseguirmos durante os estágios, e principalmente a partir 

deste momento e enquanto EEESMP, basear a nossa prática numa relação terapêutica e prestar 

cuidados de enfermagem especializados de qualidade. 

Ressalvamos também como positivo durante este processo de desenvolvimento pessoal e de 

auto-análise a realização do curso de Treino Metacognitivo [TMC], que se apresenta como uma 

intervenção especializada e utilizada em ESMP. 

Esta formação revestiu-se de um cariz duplamente educativo, uma vez que permitiu a 

aquisição de habilidades em termos de uma intervenção a utilizar na prática de enfermagem 

especializada, mas também contribuiu para uma aprendizagem a utilizar na vida pessoal.  
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O TMC implica a capacidade de aprender a pensar sobre o nosso próprio pensamento e a 

utilizar a informaçaõ de forma a responder apropriadamente (Sampaio, Pinho, Sequeira & Grau, 

2020). 

Todos os exercícios aprendidos e realizados ao longo deste curso favoreceram a ponderação, 

de forma a que não permitamos que a impulsividade nos ofusque a “visão” e “manipule” a nossa 

interpretação das situações. 

O curso de TMC revelou taxativamente as consequências de interpretações erradas e, como 

tal, todas as atividades realizadas demonstraram a importância da reflexão, análise e ponderação 

perante as situações.  

 As aprendizagens realizadas foram, sem dúvida, uma mais valia e serão um auxílio no 

vivenciar das situações da vida pessoal e profissional, e na forma mais adequada de enfrentá-las. 

Próximo do final desta etapa sentimos orgulho no ingresso nesta área de especialidade que 

nos deu a fantástica oportunidade de conhecer e aprofundar o nosso eu pessoal e profissional, de 

aprender a conhecer-nos melhor a nós próprios, para melhor conhecer e poder ajudar aquele que 

estiver diante de nós.  

Ao longo do caminho percorrido foi possível assimilar que, sem margem para dúvidas, não 

há saúde sem saúde mental, que as perturbações mentais são a principal causa de incapacidade e 

que esta é uma área carregada de estigma e discriminação (Comissão das Comunidades Europeias 

[CCE], 2005; Conselho Nacional de Saúde [CNS], 2019). 

Compreendemos que estas situações acarretam uma elevadíssima carga psicológica, social 

e económica e que as pessoas que por elas são afetadas vivem situações de intenso sofrimento. 

Estamos conscientes de que a saúde mental é considerada uma prioridade há vários anos, 

todavia sabemos que não é tratada como tal, e que as pessoas e famílias que padecem de uma 

patologia desta natureza vivem uma vida sem a dignidade que merecem.  
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Sabemos ser premente um maior investimento nesta área, mas infelizmente, e embora muito 

se fale acerca deste assunto, ainda não se conseguiu reverter esta situação.  

Por todos estes motivos consideramos ser uma área de especialidade tão importante e 

necessária.  

E necessária não apenas no tratamento de pessoas com doença mental, mas também, e talvez 

até principalmente, na prevenção da doença mental e na promoção da saúde mental.   

Quer a nível nacional como internacional, a promoção da saúde mental é apontada como 

uma das principais medidas que fazem parte dos planos de ação de saúde mental, no entanto, as 

intervenções implementadas nesta área são ainda escassas, isoladas e não integradas nas estratégias 

de promoção e proteção da saúde das pessoas, de forma acessível e equitativa para todos (CNS, 

2019). 

Acreditamos que a promoção da saúde mental e a prevenção da doença mental se revestem 

de uma importância fulcral, e que esta deve ser realizada em vários contextos e ao longo de todo 

o ciclo vital.    

Aqui, mais uma vez o EEESMP é um profissional privilegiado no desenvolvimento de 

intervenções especializadas e adequadas aos diversos contextos e dimensões, através da 

mobilização do seu conjunto de saberes e conhecimentos científicos, técnicos e humanos.      

Vários são os contextos em que devem ser implementadas intervenções especializadas de 

promoção da saúde mental e prevenção da doença mental, pelo que o EEESMP pode, e deve, 

desenvolver a sua prática clínica de forma transversal, tanto ao nível dos âmbitos como das faixas 

etárias passíveis de intervenção.   

Os contextos e as intervenções desenvolvidas pelos EEESMP podem assim incluir atividades 

individuais, familiares ou comunitárias; podem ser implementadas em locais como instituições de 

saúde, domicílios, escolas, autarquias, locais de trabalho; ser aplicadas na infância, adolescência, 

idade adulta ou na população idosa, e ainda perante as mais diversas situações de vida com que 
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todos nos deparamos, e que podem representar momentos de crise, como sendo a parentalidade, a 

adolescência, as situações de perda, conflitos familiares, entre outras.  

O EEESMP é um profissional de saúde fundamental no tratamento de pessoas com patologia 

mental, mas também na implementação de projetos incluídos nas estratégias de promoção da saúde 

mental e prevenção da doença mental. 

Deste modo torna-se indiscutível a importância do EEESMP na saúde das populações e na 

mudança de paradigma que está iniciada, mas que ainda tem um caminho a percorrer, necessário 

e urgente.  

Ocorreu a desinstitucionalização, mas é obrigatória a criação de estruturas e medidas de 

promoção da saúde mental e prevenção da doença mental ao nível comunitário e dos Cuidados de 

Saúde Primários [CSP], que permitam a proximidade e facilitem o acesso e a participação das 

pessoas, famílias e comunidades (Direção Geral de Saúde [DGS], 2017).   

Estando à vista o final desta jornada de trabalho, de aquisição de competências e de 

desenvolvimento pessoal e profissional, torna-se essencial olhar para o futuro e perceber como, 

enquanto futura EEESMP, poderá contribuir para as estratégias de promoção da saúde mental, 

prevenção ou tratamento da doença mental.  

Assim, e sendo a área de intervenção em termos do exercício de funções da mestranda a 

comunidade, e mais concretamente uma Unidade de Cuidados na Comunidade [UCC], está 

delineado para um futuro breve o planeamento e implementação de um projeto na área do apoio 

no luto, uma vez que esta se revela como uma necessidade no seu local de trabalho.  

Com os olhos postos no futuro, mas ainda com a experiência dos estágios presente, sentimos 

importante referir que embora o planeamento efetuado nem sempre tenha correspondido ao 

desejado, em termos de locais de estágio e da área de intervenção, consideramos que o percurso 

realizado foi muito importante e gratificante, uma vez que permitiu a prática em vários contextos, 

concretamente no contexto do serviço de internamento de agudos, ambulatório e comunitário, o 

que contribuiu para o acompanhamento privilegiado dos utentes, assim como permitiu a 

continuidade de cuidados tão importante no tratamento das pessoas com doença mental. 
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Nem sempre o percurso foi fácil, existiram momentos de dificuldade e obstáculos ao longo 

do caminho, no entanto, chegando agora ao final desta etapa sentimos que os momentos de 

aprendizagem e todo este processo de crescimento favoreceram o desenvolvimento pessoal e 

profissional e contribuíram para o alcance das competências e habilidades definidas no início.  
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4. CONCLUSÃO 

 

 

Estando a chegar ao final desta etapa de aprendizagem e de aquisição de competências 

emerge afirmar que este trabalho não fecha um ciclo, mas sim abre portas para um mundo repleto 

de desafios e necessidades de atuação.  

A realização deste relatório surge assim como um importante instrumento de aprendizagem 

uma vez que inclui uma descrição das atividades desenvolvidas ao longo dos estágios realizados e 

uma reflexão das aprendizagens adquiridas durante este percurso de aquisição de competências 

relativas à obtenção do grau de Mestre em EEESMP. 

O projeto implementado durante o estágio teve como foco a pessoa com esquizofrenia. 

Muito relacionado com esta patologia está o insight e, consequentemente, a gestão de regime 

terapêutico da pessoa, pelo que as atividades desenvolvidas durante os estágios tiveram como base 

esta premissa.    

Com o intuito de fundamentar a temática em estudo e contextualizar as intervenções a 

desenvolver foi realizada pesquisa bibliográfica com evidência científica. 

Após a realização de avaliações diagnósticas aos utentes, e com base em instrumentos de 

avaliação, foram definidos os focos de enfermagem associados a diagnósticos (aceitação do estado 

de saúde comprometida, interação social diminuída e gestão do regime terapêutico comprometida).  

Perante estes diagnósticos, e tendo em conta uma perspetiva de continuidade de cuidados, 

planearam-se sessões psicoeducativas de grupo aos utentes a implementar em HD, como forma de 

dar resposta às necessidades identificadas e promover a sua satisfação. Ainda tendo como 

perspetiva a continuidade de cuidados e a satisfação das necessidades identificadas planearam-se 

contactos telefónicos a serem realizados 1 semana após a alta dos utentes do serviço de HD.  
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Como forma de avaliar os resultados do projeto, foram definidos como indicadores de 

resultado a melhoria do nível de insight na Escala de Insight Marková e Berrios; o nível de adesão 

aos neurolépticos de ação prolongada e o aumento da interação social dos utentes que participaram 

no projeto.  

Após este planeamento, foi implementado este projeto de intervenção a 6 utentes.  

Ressalvando que os resultados obtidos não são exclusivos do programa de intervenção em 

grupo, mas também do conjunto de intervenções individualizadas realizadas aos utentes durante o 

seu acompanhamento, obtivemos como principais resultados após a implementação das interven-

ções do projeto, um aumento do nível de aceitação do estado de saúde (insight) na totalidade 

(100%) dos utentes, uma adesão à terapêutica antipsicótica de ação prolongada em 83% dos uten-

tes (5 utentes) que concluíram o projeto, sendo que 17% dos utentes (1 utente) não cumpriu esta 

gestão do regime medicamentoso, e um aumento da interação social evidente em todos os utentes 

que participaram no projeto.  

Importa referir que durante este processo de aprendizagem e prática clínica assentámos sem-

pre a nossa prática na relação terapêutica, tentando mobilizar-nos enquanto instrumento terapêu-

tico e mobilizando as competências psicoterapêuticas, socio terapêuticas, psicossociais e psicoe-

ducacionais na prestação de cuidados aos utentes, conforme designa o regulamento das competên-

cias específicas do EEESMP. 

Consideramos assim ter atingido o objetivo de desenvolver competências na área de 

especialização em ESMP que permitem a obtenção do grau de mestre em EEESMP. 

Reiteramos ainda a importância do presente relatório, assim como de todo o percurso que 

nele se espelha, como um processo singular de aquisição de competências e habilidades, mas tam-

bém como uma experiência repleta de crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional, que 

permitirão uma prestação de cuidados especializados de excelência e contribuirão para uma me-

lhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem.  
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ANEXO I 

 
Escala de Insight Marková e Berrios 
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Leia cada uma das afirmações abaixo enunciadas e responda SIM ou NÃO.  

Esta é a sua opinião, não existem respostas certas ou erradas. 

Obrigada pela sua colaboração    
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APÊNDICE I 

 
Apresentação de caso clínico 

  



 
 

 
abr-22 | Página 90 

 

Insight e adesão ao regime terapêutico na pessoa com esquizofrenia – intervenção do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica  

 

 

 

 

Curso de Mestrado em Enfermagem 

Unidade Curricular: Estágio I e Estágio II 

Orientadora: Professora Doutora Lara Pinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DE CASO CLÍNICO 
 

 

 

 

 

 Discente (s):  

Sofia Campos, N.º 1684 

 

 

fevereiro 

2021  



 
 

 
abr-22 | Página 91 

 

Insight e adesão ao regime terapêutico na pessoa com esquizofrenia – intervenção do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica  

 

Instituto Politécnico de Beja – Escola Superior de Saúde 

Instituto Politécnico de Castelo Branco – Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias 

Universidade de Évora – Escola Superior de Enfermagem São João de Deus 

Instituto Politécnico de Setúbal – Escola Superior de Saúde 

Instituto Politécnico de Portalegre – Escola Superior de Saúde 

 

Curso de Mestrado em Enfermagem 

Unidade Curricular: Estágio I 

Orientadora: Professora Doutora Lara Pinho 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DE CASO CLÍNICO 

 

 

 

 

 Discente (s): 

Sofia Campos, N.º 1684 

 

 

fevereiro 

2021  



 
 

 
abr-22 | Página 92 

 

Insight e adesão ao regime terapêutico na pessoa com esquizofrenia – intervenção do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica  

 

LISTA DE ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS E SIGLAS 

 

APA - American Psychological Association 

AVD - Atividades de vida diária 

CHUA - Centro Hospitalar Universitário do Algarve 

CIPE - Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

ECSM - Equipas Comunitárias de Saúde Mental 

EESMP - Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica 

OE - Ordem dos Enfermeiros 

  



 
 

 
abr-22 | Página 93 

 

Insight e adesão ao regime terapêutico na pessoa com esquizofrenia – intervenção do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica  

 

ÍNDICE 

 

INTRODUÇÃO .............................................................................................................................4 

1. IDENTIFICAÇÃO DA PATOLOGIA ...................................................................................6 

2. APRESENTAÇÃO DO CASO ................................................................................................9 

2.1 APRESENTAÇÃO DA UTENTE .......................................................................................10 

2.2 GENOGRAMA E ECOMAPA ............................................................................................11 

2.3. AVALIAÇÃO DO ESTADO MENTAL DA UTENTE DURANTE O 
INTERNAMENTO .....................................................................................................................12 

2.4 INTERVENÇÕES REALIZADAS .....................................................................................13 

2.5 TERAPÊUTICA INSTITUÍDA ..........................................................................................15 

3. PLANO DE CUIDADOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PLANEADAS .....19 

4. CONTEXTO DOMICILIÁRIO ............................................................................................23 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .....................................................................................................25 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................26 

  



 
 

 
abr-22 | Página 94 

 

Insight e adesão ao regime terapêutico na pessoa com esquizofrenia – intervenção do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica  

 

INTRODUÇÃO 

 

Os estudos de caso podem ser utilizados em diferentes situações e contribuem para um aumento 

do conhecimento dos fenómenos, constituindo métodos de pesquisa estruturados (Andrade et al, 

2017).  

Uma espécie deste método já era utilizada por Florence Nightingale quando exigia aos seus alunos 

que registassem num caderno os casos mais interessantes com que se deparavam e sobre os quais 

seriam interrogados posteriormente, de forma a avaliar as suas aprendizagens.  

Assim, os estudos de caso são considerados os percursores dos planos de cuidados, que deram 

origem posteriormente ao processo de enfermagem (Galdeano, Rossi & Zago, 2003).  

A profissão de enfermagem revelava interesse em organizar o seu trabalho, e pretendia definir as 

suas ações com base na análise da história do paciente pelo que o estudo de caso surgia assim 

como um bom método para atingir este fim (Galdeano, Rossi & Zago, 2003).  

Constata-se assim que o “estudo de um caso permite que o profissional observe, entenda, analise 

e descreva uma determinada situaçaõ real, adquirindo conhecimento e experiência que podem ser 

úteis na tomada de decisão frente a outras situações.” (Galdeano, Rossi & Zago, 2003: 373)  

De forma a aumentar os meus conhecimentos na área da doença mental, que é um dos objetivos 

definidos para o Estágio I, e na tentativa de atingir algumas das competências definidas pela Ordem 

dos Enfermeiros (OE) para o enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiatria, entre elas a 

realizaçaõ e implementaçaõ de um plano de cuidados individualizado em saúde mental, com base 

nos diagnósticos de enfermagem e resultados esperados, foi elaborado o presente estudo de caso.  

O presente trabalho apresenta-se estruturado em 6 capítulos. Após uma breve introdução que se 

apresenta como o primeiro capítulo, inicia-se o segundo capítulo onde se se inclui a identificação 

da patologia em estudo. No terceiro capítulo é apresentado o caso da utente em estudo, no qual se 

inclui a apresentação da utente, genograma e ecomapa, a avaliação do seu estado mental ao longo 

do internamento, as intervenções realizadas e a terapêutica instituída. O quarto capítulo debruça-

se sobre o plano de cuidados e as intervenções de enfermagem planeadas. No capítulo cinco é 

apresentado o contexto domiciliário da utente observado em visita domiciliária realizada após a 
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alta. Seguidamente são apresentadas as considerações finais e, por último, as referências 

bibliográficas.   

O presente trabalho está redigido ao abrigo do novo acordo ortográfico e segundo as normas de 

elaboração de trabalhos da American Psychological Association (APA).  
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1. IDENTIFICAÇÃO DA PATOLOGIA 

 

A patologia em estudo neste estudo de caso é a Perturbação Esquizoafetiva que, segundo o 

Manual diagnóstico e estatística das perturbações mentais (DSM 5, 2014), é definida perante os 

seguintes critérios: 

A. Um período ininterrupto de doença durante o qual há́ um episodio depressivo maior ou 

maníaco concomitante com o Critério A da esquizofrenia (presença de 2 dos seguintes 3 sintomas 

– alucinações, delírios ou discurso desorganizado).  

B. Delírios ou alucinações por duas semanas ou mais na ausência de episódio depressivo 

maior ou maníaco durante a duração da doença ao longo da vida.  

C. Os sintomas que satisfazem os critérios para um episódio de humor estão presentes na 

maior parte da duração total das fases ativa e residual da doença.  

D. A perturbação não pode ser atribuída aos efeitos de uma substância (p. ex., droga ou abuso 

de medicamento) ou a outra condição médica. 

Ainda segundo o mesmo manual, este tipo de perturbação pode dividir-se em dois tipos: o 

tipo bipolar (que se aplica quando existe um episódio maníaco ou misto) e o tipo depressivo (que 

se aplica quando existem apenas episódios depressivos major). 

Assim, o diagnóstico de perturbação esquizoafetiva baseia-se no cumprimento simultâneo 

do critério A para esquizofrenia (durante pelo menos duas semanas) e a existência de um episódio 

de humor depressivo (com humor deprimido generalizado) ou maníaco (DSM 5, 2014).  

Em grande parte das situações inicialmente a pessoa pode ser diagnosticada com 

esquizofrenia, e só mais tarde ser diagnosticada com perturbação esquizoafetiva, após o 

aparecimento dos sintomas do humor (DSM. 5, 2014).   
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É uma patologia menos comum que a esquizofrenia e a sua prevalência ao longo da vida está 

na faixa de 0.3% (DSM 5, 2014).  

Relativamente à sua incidência esta é maior no sexo feminino e a idade habitual de início da 

patologia é no início da idade adulta, podendo, no entanto, ocorrer em qualquer momento da 

adolescência ou em idade mais avançada. Geralmente a perturbação esquizoafetiva, tipo bipolar, 

pode ser mais comum em adultos jovens, enquanto que perturbação esquizoafetivo, tipo 

depressivo, pode ser mais comum em adultos com mais idade (DSM 5, 2014).  

Existem evidências substanciais de que o risco desta perturbação pode ser maior entre 

pessoas que têm parentes de primeiro grau com esquizofrenia, perturbação bipolar ou perturbação 

esquizoafetiva (DSM 5, 2014). 

O risco de suicídio ao longo da vida para esquizofrenia e perturbação esquizoafetiva é de 

5%, sendo que a presença de sintomas depressivos tem correlação com risco mais alto de suicídio. 

(DSM 5, 2014) 

As pessoas com perturbação esquizoafetiva normalmente apresentam funcionamento 

profissional prejudicado, no entanto este não é um critério definidor (como acontece na 

esquizofrenia). Também o contato social restrito e dificuldades com o autocuidado estão 

associados ao transtorno esquizoafetivo, mas os sintomas negativos podem ser menos graves e 

menos persistentes do que os encontrados na esquizofrenia (DSM 5, 2014).  

É comum nas pessoas com esta patologia apresentarem défice de insight (anosognosia), no 

entanto menos grave que o presente nas pessoas com esquizofrenia (DSM 5, 2014).   

De acordo com a mesma fonte muitas pessoas diagnosticadas com perturbação 

esquizoafetiva são também diagnosticadas com outras patologias mentais, em especial 

perturbações relacionadas com substâncias, perturbações aditivas e perturbações da ansiedade. 

Assim, a incidência de condições médicas aumenta além da taxa básica para a população em geral, 

levando a uma menor expectativa de vida para as pessoas que sofrem deste tipo de perturbação.  
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Atualmente não existem testes ou medidas biológicas capazes de auxiliar no diagnóstico da 

perturbação esquizoafetiva e não está definido se esta patologia difere da esquizofrenia no que se 

refere a características associadas como anormalidades cerebrais estruturais ou funcionais, déficits 

cognitivos ou fatores de risco genéticos (DSM 5, 2014) 
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2. APRESENTAÇÃO DO CASO  

 

A utente F. foi levada ao serviço de urgência a 30/12/2020 tendo como queixa de entrada 

“desorientação”, mas apurado junto do acompanhante da utente que esta nos últimos três dias terá 

apresentado sobretudo desorganização do comportamento. No serviço de urgência foi feita 

avaliação analítica que revelou litémia (com valores de intoxicação), creatinina elevada e 

leucocitose.  

A utente já seguida em psiquiatria há vários anos com o diagnóstico de perturbação 

esquizoafetiva. Teve o primeiro internamento no serviço de psiquiatria em 2004, já contanto com 

8 internamentos neste serviço. 

Último internamento em 2018 e última consulta em outubro de 2020, altura em que se 

encontrava clinicamente estabilizada.  

A 31/12/2020, ainda no serviço de urgência, foi realizada avaliação por psiquiatria. A utente 

apresentava-se consciente, orientada alo e auto-psiquicamente, calma e colaborante na entrevista. 

Apresentava discurso disártrico e lentificado. A utente referiu que começou a sentir-se mal há dois 

ou três dias, valorizando sobretudo que “perdi o equilíbrio”, “não conseguia andar”, “também não 

conseguia falar”, “tremia”. Negou intoxicação voluntária, dizendo que “não sou eu que tenho os 

comprimidos”, “a minha mãe é que os dá, só se ela se enganou”. Negou ideação suicida ou 

qualquer tipo de ideação auto ou heteroagressiva. Não se apuraram sintomas psicóticos. Nesta 

avaliação a doente referiu que já está a falar muito melhor e que acha que as pernas também estão 

melhores, mas não se sente ainda capaz de andar bem. Manifestou vontade de regressar a casa, 

mas não se opõe a internamento, se for considerado necessário. 

Foi proposto fazer reforço de hidratação endovenosa e repetir análises que demonstraram a 

manutenção de níveis de lítio tóxicos. A utente mantinha discurso praticamente incompreensível, 

marcado por franca desorganização sintático-semântica tipo salada de palavras, o que se verificou 

no processo da utente ser um sintoma apurado em anteriores episódios de descompensação 

psicótica.  
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Pela manutenção dos valores de lítio elevados e pela dificuldade de avaliar a presença de 

outra psicopatologia, a utente foi internada de forma voluntária no serviço de psiquiatria para 

compensação da sua situação clínica.  

 

2.1. APRESENTAÇÃO DA UTENTE 

 

A utente F. é uma mulher de 49 anos de idade que reside atualmente em território nacional. 

Tem o curso de sociologia mas nunca chegou a exercer a profissão.  

Teve várias atividades profissionais, entre elas deu aulas ao 6º e 8º ano durante cerca de um 

ano numa escola C+S na vila onde vive, altura em que, segundo ela “existiram situações menos 

agradáveis e pessoas qua não a trataram muito bem”. Também foi funcionária de uma loja de 

calçado em Lisboa, mas refere que “não gostou muito da experiência” e trabalhou como auxiliar 

numa creche.  

Atualmente não desenvolve atividade profissional. Refere que habitualmente, quando não 

nos encontrávamos em situação de pandemia e com obrigatoriedade de permanecer no domicílio 

por vezes ia ao café, e manifesta gosto por realizar trabalhos manuais como bordados (ponto cruz 

e crochê) e pintura. 

Vive em casa térrea, com quintal onde gosta de ir “apanhar ar”, no entanto refere que “quem 

cuida das plantas é a mãe”. 

É solteira, vive com a mãe. Refere que tem boa relação com a mãe, que é quem a ajuda nas 

suas necessidades, por exemplo relativamente à gestão do seu regime medicamentoso. Os pais 

estão divorciados, o pai reside próximo com uma atual companheira mas não tem relação com a 

utente ou com a ex-mulher. A utente tem um irmão que vive próximo com a sua esposa e filhos, e 

que dá apoio sempre que necessário.  
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Não tem antecedentes familiares psiquiátricos conhecidos. 

Tem antecedentes pessoais de eczema e meningite na infância. 

Era fumadora de cerca de um maço de cigarros por dia, mas refere que deixou de fumar há 

cerca de 5 anos. Não há referência a outros consumos. 

 

2.2. GENOGRAMA E ECOMAPA 
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2.3. AVALIAÇÃO DO ESTADO MENTAL DA UTENTE DURANTE O 
INTERNAMENTO  

 

A utente alvo do estudo de caso apresentado encontrou-se internada no serviço de psiquiatria 

de um Centro Hospitalar em território nacional, no período compreendido entre 31 de dezembro e 

17 de fevereiro de 2021, com o diagnóstico de Perturbaçaõ Esquizoafetiva.  

À chegada ao serviço de internamento a utente encontrava-se lentificada e com discurso 

disártrico, apresentando salada de palavras. Por vezes o discurso era impercetível e marcado por 

neologismos. 

Nos dias iniciais do internamento apresentava humor ansioso, postura desconfiada e tensa. 

Comportamento e discurso desorganizados. Apresentava tremores generalizados, mais 

predominantes a nível das mãos. Não apresentava qualquer insight para a sua situação clínica, e 

com fraca ou nula interação com os profissionais ou com os restantes utentes.  

Ao longo do internamento o seu discurso tornou-se mais percetível, embora ainda durante 

um tempo, desorganizado, tangencial e com neologismos. Ao longo do internamento foi-se 

tornando fluente, por períodos incoerente, com presença de monólogos e verborreia.  

O seu pensamento apresentou períodos de taquipsiquismo que alternaram com períodos em 

que se apresentava organizado. 

Durante o internamento também o humor da utente foi sofrendo alterações e oscilações, 

tendo-se apresentado ansioso, eufórico, deprimido e, por fim, eutímico. 

Relativamente ao seu comportamento durante o internamento apresentou períodos de 

embotamento afetivo, em que se isolava no quarto recusando frequentar a sala de convívio, mas 

também apresentou períodos de comportamento apelativo, inquieto e desorganizado, com 

consequente agitação psicomotora, provocada pelas alterações de pensamento, altura em que 

houve necessidade de realizar contenção mecânica da utente.   
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Com o decorrer do internamento o contacto com a utente tornou-se adequado e cordial. A 

utente tornou-se bastante colaborante e mais autónoma nas AVD, passando a frequentar a sala de 

convívio, aumentando ligeiramente a sua interação com os profissionais e com os restantes utentes, 

mantendo-se de qualquer forma reduzida.  

Relativamente ao seu insight face à sua patologia psiquiátrica, este foi aumentando ao longo 

do internamento, tendo a utente tido alta a 17/02/2021, referindo que no domicílio irá cumprir o 

seu esquema terapêutico, uma vez que interiorizou o quanto é importante cumprir a medicação 

como lhe é prescrita.   

 

2.4. INTERVENÇÕES REALIZADAS  

 

O meu primeiro contacto com a utente F. foi no dia 4/02/2021 (36º dia de internamento), e 

neste dia foi realizada uma entrevista de avaliação diagnóstica. 

A utente apresentava-se calma, consciente e orientada no tempo e no espaço. Apresentava 

humor ligeiramente ansioso. Apresentava-se pouco comunicativa, mas com postura e 

comportamento adequado, tanto com os restantes utentes como com os profissionais. 

Relativamente à sua apresentação física apresentava-se cuidada e com vestuário adequado à 

estação do ano e ao local de contacto.  

Durante a entrevista mostrou-se colaborante, com contacto visual intermitente, atitude 

reservada, mas respondendo às questões que lhe eram colocadas. Pensamento organizado e sem 

sinais de atividade alucinatória ou delirante. 

Apresentou durante entrevista algum insight relativamente à sua doença, reconhecendo que 

tem doença mental, no entanto não associando o seu internamento a sinais de recaída. Atribui o 

motivo do seu internamento a “dores de cabeça, náuseas e vómitos", referindo que "algo que já 

não estava bem há algum tempo”.  
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Manifestou por períodos durante a entrevista sinais de ansiedade e de desconforto, 

principalmente ao abordar os seus pensamentos e sentimentos face à sua convivência com a sua 

doença e o impacto da mesma nas relações interpessoais. No momento em que esses assuntos 

foram abordados, referiu que “não se sentia bem”, e foi finalizada a entrevista.  

Durante o internamento da utente F. foi ainda realizada outra entrevista de avaliação 

diagnóstica com a utente com o objetivo de preparação para a alta. 

Nesta entrevista (realizada a 11/02/2021) a utente apresentou-se colaborante, comunicativa 

e com postura adequada. Apresentava humor eutímico, e discurso fluente e organizado. 

Durante a entrevista quando questionada se a utente tinha atividade profissional a utente 

referiu que já teve várias profissões, mas que "atualmente não trabalha".  

Questionada sobre o que gosta de fazer e como ocupa o seu tempo refere que gosta de 

trabalhos manuais, demonstrando estes como os seus projetos ou planos para o futuro. Tenciona 

voltar a fazer os seus bordados de ponto cruz e crochê, assim como ir até ao café após o alívio da 

situação pandémica e refere que também gosta de passear pela vila onde reside. Tem um quintal 

onde gosta de "ir apanhar ar", mas quando sugerido tratar das plantas, semear ou regar, refere que 

"é a mãe que realiza essas tarefas", não demonstrando interesse em realizá-las.  

Apresentava insight relativamente à sua situação clínica e quando questionada acerca do seu 

tratamento farmacológico no futuro, refere que conta com o apoio da sua mãe e que tem caixa de 

medicamentos onde a mãe coloca a medicação e que ela confirma e cumpre porque “quatro olhos 

vêm melhor que dois” e para evitar falhas nas tomas dos medicamentos”.  

Ao longo da entrevista manifestou interesse em regressar ao seu domicílio e demonstrou 

estratégias de coping face às dificuldades que pode ter no domicílio, especificando de forma 

concreta intenção de utilizar estratégias já utilizadas anteriormente face a outras situações de crise. 

Ainda durante o seu internamento a utente F foi convidada a participar em algumas sessões 

de literacia em saúde mental que se realizam todas as 5ª feiras no serviço. Durante o período em 

que coincidiu o meu estágio e o internamento da utente, esta participou em duas sessões, com os 
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temas "Adesão ao regime terapêutico" e "Ansiedade", nas quais esteve atenta e participativa 

quando solicitada.  

Nestas sessões de grupo foram abordados temas pertinentes para a situação clínica da utente 

de uma forma simples e clara, tentando transmitir as informações de forma a que pudessem ser 

apreendidas e interiorizadas, numa perspetiva de aquisição de competências por parte da utente na 

recuperação da sua funcionalidade.   

 

2.5. TERAPÊUTICA INSTITUÍDA  

 

No domicílio, a utente F. estava medicada com:  

- Pantoprazol 20 mg 

- Priadel 400 mg 

- Clonazepam 0,5 mg 

- Biperideno 4 mg 

Á entrada refere que tem cumprido a terapêutica que lhe é administrada pela mãe. 

 

No internamento esteve medicada com:  

Fármaco Grupo 
Terapêutico 

Motivo da 
prescrição 

Efeitos secundário 
possiveis 

Presença de 
efeitos 

secundários 

Furosemida Diurético 
Auxiliar na 
redução da 
Hipertensão 

Desiquilíbrio 
eletrolítico 

Hipotensão 

Taquicardia 

Arritmia 

Tonturas 

Não 
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Alterações 
gastrintestinais 

... 

Clonazepam Ansiolítico Ansiedade 

Sonolência 

Ataxia 

Disartria 

Tremor 

Perda de equilíbrio 

Confusão  

... 

Não 

Levomepromazina Antipsicóticos 
Redução 
sintomas 
positivos 

Boca seca 

Astenia 

Sonolência 

Cefaleias 

Discinesias 
precoces e tardias 

Fotossensibilidade 

Depressão do SNC 

Extrapiramidalismo 
Tonturas 

Hipotensão arterial 

Icterícia obstrutiva 

Disúria 

Amenorreia 

Galactorreia 

... 

Não 
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Losartan Antihipertensor Hipertensão 

Cefaleias 

Tonturas 

Astenia 

Hipercaliémia 

Dores musculares 

... 

Não 

Pantoprazol Antiácidos e 
antiulcerosos 

Proteção 
gástrica 

Tonturas 

Diarreia 

Dores de cabeça 

Vómitos 

... 

Não 

Ácido Valpróico 

Anticonvulsivante 

Estabilizador de 
humor 

Substituição 
do lítio 

Naúseas 

Vómitos 

Dor abdominal 

Aumento de peso 

Alopécia 

Dor abominal 

... 

Não 

 

Como podemos perceber pela tabela anterior a utente cumpriu medicação não apenas do foro 

psiquiátrico, mas também iniciou medicação antihipertensora uma vez que apresentou episódios 

de hipertensão durante o internamento.  

Sendo que este internamento foi sobretudo devido a uma situação de toxicidade 

medicamentosa que despoletou outras intercorrências, e de forma a manter uma avaliação global 

da situação de saúde, durante este internamento foi pedida colaboração da medicina interna várias 

vezes para orientação relativa às intercorrências médicas apresentadas. Entre elas hipernatrémia e 
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creatinémia aumentada, valores de hipertiroidismo nas análises laboratoriais e alterações da tiroide 

em ecografia realizada, provável diabetes insípida nefrogénica e hipertensão arterial. Algumas 

destas intercorrências foram resolvidas ao longo do internamento com a medicação administrada 

e soroterapia, no entanto à data da alta manteve-se o pedido para marcação de consulta externa de 

medicina interna por valores alterados da função tiroideia.  

A utente teve alta com consulta de medicina interna marcada para dia 23/03/2021 e consulta 

de psiquiatria para dia 05/03/2021.  

 

Teve alta medicada com: 

Ácido Valproico 500mg – 1 ao pequeno almoço + 1 ao jantar 

Levomepromazina 200mg – 1 ao deitar 

Pantoprazol 40mg – 1 em jejum 

Losartan 50mg – 1 vez dia  

Furosemida 40mg – 1 ao pequeno almoço 

 

Aconselhada na alta a cumprir no domicílio dieta com restrição salina e reforço hídrico oral. 
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3. PLANO DE CUIDADOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PLANEADAS 

 

Segundo a parametrização da Unidade de Saúde onde a utente se encontrava internada e 

onde decorreu o estágio, e a partir da colheita de dados e da avaliação da utente, foram 

identificados os diagnósticos e as intervenções que são apresentados de seguida e que seguem a 

linguagem da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE).  

Estes diagnósticos, intervenções e, consequentemente, os seus resultados constituem o 

Processo de enfermagem, e têm como objetivo direcionar os cuidados de enfermagem de forma a 

promover a satisfação das necessidades da utente e/ou família, tendo em conta a sua 

individualidade. 

Diagnóstico Intervenções 

Ansiedade comprometida 

- Avaliar ansiedade 
- Disponibilizar suporte emocional 
- Incentivar a comunicação de emoções 
- Vigiar comportamento 

Autocuidado 
comprometido (Higiene, 
Vestuário, Uso do sanitário 
e Atividade recreativa) 

- Assistir no autocuidado vestiário, higiene, uso do sanitário, 
atividade recreativa 
- Avaliar compromisso no autocuidado higiene  
- Avaliar autocuidado vestiário, higiene, uso do sanitário, 
atividade recreativa 
- Vigiar eliminação intestinal 
- Vigiar eliminação urinária 
-Incentivar autocuidado: uso do sanitário 

Alimentar-se 
comprometido 

- Assistir o alimentar-se 
- Vigiar refeição 
-  Avaliar o alimentar-se 

Humor comprometido 

- Disponibilizar suporte emocional 
- Incentivar a comunicação de emoções 
- Avaliar humor 
- Vigiar comportamento 

Úlcera de pressão - Avaliar risco de úlcera de pressão 

Queda - Gerir ambiente  
- Avaliar risco de queda 

Ingestão nutricional - Avaliar risco de compromisso da ingestão nutricional 
- Monitorizar índice de massa corporal 

Deglutição - Avaliar deglutição 

Função Monitorizar tensão arterial 
- Monitorizar frequência cardíaca 
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- Monitorizar frequência respiratória 
- Monitorizar temperatura corporal 
- Monitorizar peso corporal 

Aceitação do estado de 
saúde comprometido 

- Avaliar aceitação do estado de saúde 
- Incentivar a comunicação de emoções 

Sono - Avaliar sono 
 

No entanto, e tendo em consideração as competências do EESMP e o preconizado no Padrão 

documental de Enfermagem de Saúde mental e psiquiátrica da Ordem dos Enfermeiros, foram 

elaborados ainda os diagnósticos apresentados de seguida, que privilegiam os termos da CIPE mas 

sem serem restritivos a esta taxonomia. 

Do ponto de vista de futura EESMP considero estes diagnósticos essenciais e adequados à 

situação clínica da utente deste estudo de caso, sendo as intervenções referidas intervenções 

autónomas e específicas do EESMP e com o intuito de promover a recuperação e a qualidade de 

vida do utente e família.   

Diagnóstico Intervenções 
Agitação psicomotora 
“um tipo de hiperatividade 

com as características 
específicas: excitação 
motora sem objetivo, 
atividade incessante, andar 
sem parar, descarga de 
tensão nervosa associada 
com ansiedade, medo ou 
stresse normal” (CIPE, 

2015 p.40) 

- Ensinar Sobre Estratégias de Redução da Agitação 
- Executar Apoio Emocional 
- Executar Contenção (Ambiental, Mecânica e/ou Química) 
- Treinar Comportamento Assertivo 
- Treinar Técnicas de Autocontrolo 
- Monitorizar Agitação Psicomotora 
- Vigiar Agitação Psicomotora 

Ansiedade Moderada ou 
Elevada 
“emoçaõ negativa: 
sentimento de ameaça; 
perigo ou angústia” (CIPE, 
2015 p.40) 

- Ensinar Sobre Estratégias de Redução da Ansiedade 
- Executar Apoio Emocional 
- Executar Escuta Ativa 
- Executar Relação de Ajuda 
- Executar Técnica de Relaxamento 
- Instruir sobre Estratégias de Resolução de problemas 
- Treinar Técnica de Autocontrolo 
- Treinar Técnica de Relaxamento 
- Vigiar Ansiedade 

Iliteracia - Executar Intervenções Psicoeducativas 
- Executar Programa de Literacia em Saúde Menta 
- Executar Programa de Primeira Ajuda em Saúde Mental 
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- Executar programa de Saúde Mental Positiva 
Pensamento comprometido  
 
“Ação: processo de 

separar,  
ordenar e clarificar 
pensamentos, pensar de 
uma maneira lógica, 
apresentar os  
pensamentos através do 
discurso; associado à 
orientação para objetivos; 
uso de  
formação de conceitos e 
mudança dos esquemas 
mentais.” (CIPE, 2011 p. 
66) 
 

- Ensinar Sobre Pensamento Comprometido 
- Executar Apoio Emocional 
- Executar Intervenção em Crise 
- Executar Reestruturação Cognitiva 
- Treinar Técnicas de Autocontrolo 
- Vigiar Pensamento (tipologia fobia, curso, estrutura e conteúdo 
do pensamento) 
 

Potencial de recuperação  
 
“status: eliminar, 

readquirir força, 
restabelecer a saúde, 
condição normal, ou modo 
de vida” (CIPE, 2015 p. 76) 
 

- Ensinar Sobre Recuperação (inclui Informar Sobre Recursos 
Comunitários) 
- Executar Aconselhamento 
- Executar Estimulação Cognitiva 
- Executar Intervenção de Reabilitação Psicossocial (inclui 
Arteterapia, Biblioterapia, Musicoterapia, etc) 
- Executar Programa de Ajuda Mútua 
- Executar Programa de Literacia em SM 
- Treinar Competências Sociais 
- Treinar o Comportamento Assertivo 
- Vigiar Potencial de Recuperação 

Humor Depressivo ou 
Eufórico  
 
“Status psicológico” 

(CIPE, 2015 p. 62) 
 

- Ensinar Sobre Humor Depressivo ou eufórico 
- Executar Apoio Emocional 
- Executar escuta Ativa 
- Executar Entrevista Motivacional 
- Executar Estimulação Cognitiva 
- Executar Intervenção Familiar 
- Executar Programa de Saúde Mental Positiva 
- Executar Reestruturação Cognitiva 
- Executar Relação de Ajuda 
- Treinar Competências Sociais 
- Vigiar Equilíbrio do Humor 

Stress do cuidador 
 
“coping com as seguintes 

características especificas: 
disposições que se tomam 
para gerir a pressão física e 
psicológica de um cuidador 
que cuida de um membro 

- Ensinar sobre stress (inclui Informar sobre Recursos 
Comunitários) 
- Executar Apoio Emocional 
- Executar Intervenção Familiar 
- Executar Intervenção Psicoeducativas 
- Executar Escuta Ativa 
-  Executar Relação de Ajuda 
- Executar técnica de Relaxamento 
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da família ou pessoa 
significativa durante um 
longo período de tempo; 
diminuição da capacidade 
de resolução de problemas 
em resposta às exigências 
da prestação de cuidados” 

(CIPE, 2005, p.51) 
 

-Instruir sobre Estratégias de Resolução de Problemas 
- Instruir sobre Estratégias de Redução do Stresse 
- Vigiar Níveis de stresse do Cuidador 
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4. CONTEXTO DOMICILIÁRIO 

 

Conforme acontece habitualmente, a ECSM recebeu a informação por parte do serviço de 

psiquiatria do Centro Hospitalar de que a utente F. tinha tido alta do serviço.  

Cerca de 3 semanas depois da alta foi agendada uma visita domiciliária para avaliar a 

situação.  

Antes da visita domiciliária e de forma a prepará-la foi consultada a carta de alta e o processo 

hospitalar da utente. Nesta consulta do processo foi verificado que a utente tinha estado neste 

período internada no serviço de pneumologia onde entrou por quadro de tosse sem expectoração, 

dor pleurítica à esquerda e astenia. Ficou internada 2 dias e teve alta com Rx tórax e consulta de 

pneumologia marcada para dia 23/03/2021. 

Foi contactada telefonicamente a utente e informada da realização da visita.  Esta visita foi 

realizada no dia 10/03/2021. A utente encontrava-se na companhia da sua mãe. Vivem em casa 

térrea no centro de uma vila em território nacional.  

A utente durante a entrevista apresentou-se calma e orientada no tempo e no espaço. 

Apresentava-se pouco comunicativa, mas com discurso coerente. Pensamento organizado e sem 

sinais de atividade psicótica ativa. Apresentava humor depressivo e facis triste. 

Referiu que atualmente não se sente bem, verbalizou sentimentos de angústia, “sinto um 

aperto no peito” e referiu que se sente um fardo porque “não consigo fazer a minha vida como 

fazia”. Manifestou vontade de ir para algum sítio onde cuidassem dela. A mãe referiu que a utente 

já terá pedido ao irmão e à sua madrinha que a levassem para casa e tomassem conta dela. 

Durante o seu discurso referiu que não se sente bem naquela casa e revelou ideias de 

autorreferência, verbalizando “oiço vozes e barulhos na rua e essas vozes assustam-me, tenho 

medo que seja para me fazerem mal”. 
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A utente atualmente não realiza as suas rotinas diárias e/ou de ocupação. Refere que passa a 

maior parte do tempo deitada referindo astenia e cansaço.  

Refere que se tem alimentado razoavelmente nos últimos dias, mas apresenta perda ponderal 

de peso desde a altura do internamento no serviço de pneumologia. Segundo a mãe a utente tem 

cumprido a medicação prescrita, pois é esta que a administra. Refere padrão de sono mantido.  

Perante este quadro foi prestado apoio emocional através da disponibilidade de tempo e 

escuta ativa de forma a que a utente pudesse expressar sentimentos e emoções. Executado 

aconselhamento face ao seu sentimento de auto-desvalorização na tentativa de reduzir estes 

pensamentos e tentar orientar a utente para o âmbito temporário desta situação de agravamento da 

sua situação clínica.  

Questionada a utente acerca da possibilidade de receber apoio domiciliário de forma reduzir 

a sobrecarga da mãe e a minimizar este sentimento de peso da utente sobre a sua mãe. A utente 

manifestou interesse em receber este tipo de apoio, pelo que será contactado o irmão, que neste 

momento é quem gere a situação da utente, para que se possa agilizar este processo e minimizar 

esta sobrecarga da mãe, enquanto prestadora de cuidados, e o sentimento de carga por parte da 

utente F. em relação à sua mãe.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A metodologia de Estudo de Caso tem demonstrado ser um método que permite ser aplicado 

a uma grande variedade de problemas e situações, e que contribui para o desenvolvimento de um 

corpo de conhecimento próprio em enfermagem.  

Esta metodologia permite descrever, entender, avaliar e explorar a situação vivenciada, e, 

consequentemente refletir acerca dos fatores que interferem na situação. Por este motivo, e após a 

conclusão da elaboração deste estudo de caso, posso afirmar que este possibilitou e contribuiu para 

o aumento dos conhecimentos acerca da patologia em causa e permitiu um maior envolvimento e 

interiorização da situação experienciada.  

Este trabalho favoreceu assim a aquisição de competências especificas de enfermagem 

definidas pela Ordem dos Enfermeiros (OE) para o enfermeiro especialista em saúde mental e 

psiquiatria, como a execução de uma avaliaçaõ global da pessoa e a realização e implementação 

de um plano de cuidados individualizado em saúde mental, com base nos diagnósticos de 

enfermagem e resultados esperados.  

A elaboração deste estudo de caso, apesar de muito benéfico relativamente ao referido 

anteriormente não foi isento de dificuldades, nomeadamente a realização de apenas um turno 

semanal no serviço de internamento onde a utente F. se encontrava internada. Esta situação limitou 

a possibilidade de implementação de mais intervenções específicas à utente F. o que foi sentido 

como uma limitação. No entanto a passagem simultânea pelas Equipas Comunitárias de Saúde 

Mental (ECSM) permitiu, por outro lado, a realização de uma visita domiciliária à referida utente 

após a sua alta, e a possibilidade de assistir à forma como a utente funciona no seu contexto 

habitual.  

Considero que a elaboração deste estudo de caso permitiu assim a observação, compreensão, 

descrição e análise reflexiva da situação real de uma utente, o que favoreceu a aquisição de 

conhecimentos e experiência, que podem ser úteis em situações idênticas à apresentada neste 

trabalho. 
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APÊNDICE II 

Exercício prático 
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SOPA DE LETRAS 

 

Procure na grelha de letras as palavras na lista abaixo que podem estar escritas na horizontal ou na 

vertical 

PREVENÇÃO DE RECAÍDAS 

ROTINAS 
ALIMENTAÇÃO   
ATIVIDADE FÍSICA 
SONO 
PESSOAS PRÓXIMAS  

S A R O T I N A S F C P O Z A 

I B U C G R J Q B M F E T J U 

N Z C U H X B S C E A S A X T 

A Q D P N O A N F D M S B Y O 

I A U A D S J K L I A O P R C 

S B P Ç E W U T B C D A B F O 

D R F Ã C T D I M A R S W T N 

E J K O I P A G F Ç T P Q M H 

A L I M E N T A Ç Ã O R A A E 

F V L R H Q É L G O H Ó V B C 

E H G J I M C Z J D V X P C I 

R W F K S O N O K L C I O L M 

T M D X L U I N Z N V M J N E 

A E B S W P C T F R T A L K N 

A T I V I D A D E F Í S I C T 

X U V W Q F R H I P L B Z G O 

OCUPAÇÃO 
MEDICAÇÃO 
SINAIS DE ALERTA 
AJUDA TÉCNICA 
AUTOCONHECIMENTO 
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APÊNDICE III 

Folheto informativo 
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SINAIS PRECOCES DE RECAIDA 

 

Quem possui algum tipo de doença mental contará sempre com o risco 
de ter uma recaída.  

Isso costuma acontecer com mais frequência quando se abandona o 
tratamento, mas pode ocorrer mesmo com o tratamento a ser cumprido.   

Por isso mesmo é tão importante o acompanhamento pela equipa de 
saúde e a comparência nas consultas, de forma a que o médico possa 
avaliar a situação, implementar métodos diferentes ao tratamento, ajustar a 
dose da medicação etc.   

Existem, no entanto, alguns sinais que se manifestam por alterações 
de comportamento e que podem ser indicadores de recaídas ou crises. 

Estes sinais podem ser dos mais diversos, e cada pessoa deve 
procurar conhecer “os seus próprios sinais de alarme”. 

 

Exemplos:  

 

• Alteração do pensamento (pensamentos estranhos,  
sentir-se vigiado ou controlado, sentir que os outros querem 
prejudicar-me) 

• Desconfiança marcada nas outras pessoas 
• Redução da capacidade de concentração / pensamentos confu-

sos 
• Não conseguir tomar decisões 
• Humor deprimido 
• Humor eufórico 
• Ouvir vozes ou sons não habituais 
• Alteração do comportamento (nervosismo, inquietação, tensão, 

irritabilidade, agressividade,...) 
• Perda de interesse 
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• Isolamento 
• Alteração do padrão de sono 
• Aumento de consumo de tabaco, café ou bebidas alcoólicas 
• Diminuição dos cuidados de higiene ou aparência 
• Modificação das rotinas habituais 
• ... 
• ... 
 

Transmita esta informação a alguém da sua confiança de 
forma a que você e essa pessoa possam estar atentos e detetem 
de forma precoce quando estes sinais se começam a verificar ou 
intensificar. 

 

 

Quando isto acontecer: Peça ajuda!!  
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APÊNDICE IV 

Questionário de satisfação 
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QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO 

 

 

Caro participante  

Este questionaŕio é anónimo e confidencial e pretende avaliar o seu niv́el de satisfacã̧o com as 

atividades desenvolvidas no âmbito das sessões realizadas. 

Responda às questões de forma sincera e tendo em conta a sua opinião.  

 

Assinale com um x no quadrado de “sim” ou “não”:  

 
SIM NÃO 

Considera-se satisfeito com as sessões a que assistiu? 
  

 

 

Coloque um x no quadrado que corresponde ao seu nível de satisfação em relação aos seguintes 

fatores:  

 INSATISFEITO SATISFEITO 
TOTALMENTE 

SATISFEITO 

Qual o seu nível de satisfação em relação aos temas das 
sessões? 

   

Qual o seu nível de satisfação em relação aos conteúdos 
abordados nas sessões? 

   

Qual o seu nível de satisfação em relação à prestação do 
formador nas sessões? 

   

 

 

Gratos pela sua colaboração!  


