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A viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam. E mesmo estes podem prolongar-se em 

memória, em lembrança, em narrativa. Quando o visitante sentou na areia da praia e disse: “Não 

há mais o que ver”, sabia que não era assim. O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. É 

preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na primavera o que se vira no verão, 

ver de dia o que se viu de noite, com o sol onde primeiramente a chuva caía, ver a seara verde, o 

fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos 

passos que foram dados, para repetir e traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar 

a viagem. Sempre. 

 

José Saramago- Viagem a Portugal, 2016 
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RESUMO 

 

 

Breve fundamentação: A depressão é considerada um problema de saúde pública que afeta pessoas 

em todo o mundo, de todas as idades, associada a sentimentos de tristeza e isolamento social, e que 

pode levar ao suicídio. No idoso, a depressão é considerada uma das principais síndromes geriátricas, 

não só pela elevada prevalência, mas também pelo impacto negativo na qualidade de vida e na funci-

onalidade. Objetivo: O presente relatório tem como objetivo demonstrar a aquisição de competências 

comuns, específicas e de mestre do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psi-

quiátrica desenvolvidas no estágio 1 e estágio final. Metodologia: Ambos os estágios tiveram por base 

o processo de cuidados em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, passando pelas fases de ava-

liação diagnóstica, planeamento dos cuidados, intervenção terapêutica e avaliação de resultados. No 

estágio 1, foi realizado um caso clínico de uma pessoa idosa com depressão psicótica. No estágio final, 

recorremos aos cuidados centrados na pessoa idosa com depressão, com os seguintes focos de enfer-

magem: humor depressivo, autoestima, pensamento (negativo), ansiedade, stress e comportamento 

interativo. Foram planeados cuidados quer individualmente, quer em grupo, sendo aplicada uma in-

tervenção psicoterapêutica, que teve por base o treino metacognitivo. Foram construídos indicadores 

de resultado relacionados com a intervenção. Resultados: Com a realização do projeto de intervenção, 

foram obtidos ganhos em saúde, principalmente a melhoria do humor, autoestima, pensamento, an-

siedade, stress e comportamento. Conclusão: O presente relatório traduz o processo de aprendizagem 

desenvolvido ao longo do mestrado, bem como as aquisições de competências baseada em conheci-

mentos e capacidades de compreensão na área científica da enfermagem de saúde mental e psiquiá-

trica, tendo tido como foco a pessoa com sintomatologia depressiva. 

 

 

Palavras chave: Idoso; Depressão; Treino metacognitivo; Enfermagem; Saúde mental. 
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ABSTRACT 

 

 

Brief rationale: Depression is considered a public health problem that affects people all over the world, 
of all ages, associated with feelings of sadness and soci-al isolation, and that can lead to suicide. In the 
elderly, depression is considered one of the main geriatric syndromes, not only due to the high preva-
lence, but also because of the negative impact on quality of life and functionality. Objective: This re-
port aims to demonstrate the acquisition of co-muns, specific and master competencies of the nurse 
specialized in mental health and psi-quiátric nursing developed in stage 1 and final stage. Methodo-
logy: Both stages were based on the process of care in mental and psychiatric health nursing, going 
through the phases of diagnostic evaluation, planning of the data groups, therapeutic intervention and 
evaluation of results. In stage 1, a clinker-co case of an old person with psychotic depression was per-
formed. In the final stage, we resorted to cen-trados care in the old person with depression, with the 
following nursing foci: depressed mood, self-esteem, (negative) thinking, anxiety, stress and interac-
tive behavior. Care was planned either individually and in groups, and a psychotherapeutic interven-
tion was applied, which was based on metacognitive training. Outcome indicators related to the inter-
vention were constructed. Results: With the realization of the intervention project, gains were obtai-
ned in health, primarily improving mood, self-esteem, thinking, anxiety, stress and behavior. Conclu-
sion: This report translates the learning process developed throughout the master's degree, as well as 
the acquisition of skills based on knowledge and comprehension skills in the scientific area of mental 
and psychiatric health nursing, focusing on the person with depressive symptoms. 

 

 

Keywords: Geriatrics; Depression; Metacognitive training; Nursing; Mental health. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente Relatório de Estágio em Enfermagem surge da quarta edição do Mestrado em En-

fermagem em Associação entre as Escolas Superiores de Enfermagem e de Saúde pertencentes à Uni-

versidade de Évora e Institutos Politécnicos de Beja, Portalegre, Castelo Branco e Setúbal. 

A quarta edição realizou-se no Instituto Politécnico de Beja, iniciando-se em setembro do ano 

2019 e sujeito a interrupção e consequente prolongamento devido à atual pandemia COVID-19, per-

fazendo um total de três semestres. 

 

No âmbito da unidade curricular de relatório, foi-nos proposto a realização do relatório de es-

tágio de natureza profissional, com vista à obtenção do grau de mestre em enfermagem previsto no 

Decreto-Lei n. º 63/2016 de setembro de 2016.  

A sua construção baseou-se nas Competências Comuns do Enfermeiro Especialista (Regula-

mento n. º 140/2019 de 6 fevereiro de 2019), nas Competências Específicas do Enfermeiro Especialista 

em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica (Regulamento n.º 515/2018, de 7 de agosto de 2018), 

bem como as competências de mestre nesta área de especialização. Pretendemos desta forma, de-

mostrar e comprovar as competências desenvolvidas ao longo da prática clínica de cuidados, através 

da descrição, explicação, análise e reflexão crítica dos processos de cuidados e através de resultados 

obtidos. 

O presente relatório de estágio enquadra-se na área de enfermagem de saúde mental e psi-

quiatria, apresentando como foco a intervenção especializada à pessoa idosa com necessidade de in-

tervenção no humor depressivo, autoestima diminuída e pensamento negativo.  

Ambos os estágios realizados tiveram por base o processo de cuidados em enfermagem de 

saúde mental e psiquiátrica, passando pelas fases de avaliação diagnóstica, planeamento dos cuidados, 

intervenção terapêutica e avaliação de resultados. No estágio 1, foi realizado um caso clínico de uma 

pessoa idosa com depressão psicótica. No estágio final, além das intervenções individuais nas fases 

iniciais e finais do processo de cuidados, foram ainda realizadas intervenções em grupo de pessoas 

idosas diagnosticadas com depressão, sendo aplicada uma intervenção psicoterapêutica, que teve por 

base o treino metacognitivo (TMC). Não obstante este ser o foco principal, foram ainda realizadas ou-

tras atividades como se poderá verificar ao longo do relatório. 

 

O envelhecimento constitui um fenómeno global e complexo, representando um verdadeiro 

dilema para as atuais sociedades. Se por um lado, apresenta-se como uma conquista, pelo aumento 
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da esperança média de vida, obtido pelos avanços da medicina e pela melhoria das condições de vida, 

por outro, constitui um enorme desafio na manutenção da sustentabilidade social, económica, finan-

ceira e a nível dos sistemas de saúde. 

O envelhecimento é apresentado numa perspetiva multidimensional, necessitando ser enten-

dido como um processo complexo, que envolve várias dimensões como a dimensão biológica, psicoló-

gica, e social. Com o aumento da esperança de vida e o crescente aumento da população idosa, au-

menta inevitavelmente as doenças associadas à idade, sejam elas de ordem física ou psicológica. 

 

A depressão é considerada como a principal causa de incapacidade a nível mundial, afetando 

cerca de 280 milhões de pessoas (World Health Organization [WHO], 2021). Considerada como um 

problema de saúde pública (WHO, 2017), devido à sua elevada prevalência, é frequentemente descrita 

como uma perturbação mental comum, que tem impacto no humor e nos sentimentos das pessoas 

afetadas. A depressão é vulgarmente descrita como a perturbação dos afetos. Muitas pessoas encaram 

a depressão como um estado emocional transitório que se manifesta através da tristeza e não a con-

sideram como uma doença (Sousa, 2012). 

A pessoa com depressão vive um sofrimento diário, que compromete de forma significativa 

todo o seu funcionamento pessoal, social e profissional em todas as dimensões importantes da sua 

vida. Para as pessoas que sofrem de episódios leves, o seu funcionamento quotidiano parece decorrer 

de forma normal, mas o esfoço para o manterem, é enorme. A perturbação depressiva é atribuída a 

um conjunto de fatores biológicos, psicológicos e sociais, estando a maior parte das vezes o primeiro 

episódio depressivo associado a uma crise psicossocial intensa, como o divórcio ou a perda de um ente 

querido; também o consumo de substâncias como o álcool e drogas podem gerar sintomas de depres-

são. A combinação de vários fatores etiológicos está na base do desenvolvimento da perturbação de-

pressiva (Sousa, 2012). 

 

A depressão é a condição psicopatológica mais frequente nos idosos, que pela elevada preva-

lência e pelo impacto negativo na qualidade de vida e na funcionalidade, pode ser considerada uma 

das principais síndromes geriátricas. Muitas vezes encarada como uma consequência do envelheci-

mento (e.g., perdas, doenças orgânicas, incapacidade), a dimensão do problema agrava-se pelo fato 

de ser subestimada pelo próprio, família e profissionais. A depressão na pessoa idosa tende a ser mais 

grave, pelo facto do risco de suicídio ser superior que nas faixas etárias mais jovens, sendo de extrema 

importância a identificação da situação o mais precocemente possível.  

O TMC surge como uma intervenção psicoterapêutica e psicoeducativa, que poderá ser apli-

cada pelo enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiátrica (EESMP).  
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O TMC para a depressão tem como finalidade alterar crenças disfuncionais e vieses a nível da 

cognição, de forma a permitir a capacitação das pessoas para identificarem, alterarem e corrigirem 

linhas de pensamento, que a maioria das vezes se manifestam de forma inconsciente e automática. O 

TMC para idosos com depressão, expõe vieses (meta) cognitivos que sustentam aos sintomas depres-

sivos, com recurso a exemplos práticos da vida cotidiana e a exercícios divertidos, que promovem o 

envolvimento dos participantes, fornecendo uma visão sobre as estratégias de pensamento disfunci-

onais, como a catastrofização e ruminação que culminam no aumento do sofrimento emocional. É 

desenvolvido para pessoas a partir dos 60 anos, tendo em consideração a individualidade da pessoa e 

o seu processo de envelhecimento. Considerando o envelhecimento como uma fase inevitável da vida, 

associado a mudanças que podem contribuir e até desencadear sintomas depressivos (Jelinek, Schnei-

der, Hauschildt & Moritz, 2019). 

 

Na construção do presente relatório, considerou-se idoso, a pessoa com 60 ou mais anos, visto 

a intervenção TMC para a depressão no idoso, estar desenvolvido para ser aplicado a partir desta faixa 

etária. Importa também salientar que a nossa atenção está mais focada para a depressão major na 

pessoa idosa. 

De forma a basear a prática de cuidados na evidência científica, recorreu-se a pesquisa em 

livros técnicos na área, a bases de dados científicas e a sites de entidades de carater político e de saúde. 

Peplau, Lopes e Gottlieb foram os modelos teóricos que suportaram a sua realização e a prática de 

cuidados. 

Tendo como finalidade a obtenção do grau de mestre em enfermagem de saúde mental e psi-

quiátrica e a respetiva especialização na área, definimos como objetivo geral:  

• Demonstrar a aquisição de competências comuns e específicas do enfermeiro especi-

alista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica desenvolvidas no estágio 1 e no 

estágio final. 

Tendo como referência o processo de enfermagem em cuidados de saúde mental e psiquiá-

trica, nomeadamente a avaliação diagnóstica e a implementação de intervenções psicoterapêuticas, 

definimos como objetivos específicos deste relatório:  

• Enquadrar os conceitos de envelhecimento, depressão no idoso e TMC com base na 

evidência científica. 

• Caracterizar os contextos da prestação de cuidados. 
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• Analisar criticamente o desenvolvimento das competências de avaliação diagnóstica, 

planeamento de cuidados, intervenções psicoterapêuticas, e avaliação de resultados 

baseado no processo de cuidados especializados em enfermagem de saúde mental e 

psiquiátrica à pessoa/família/grupo/comunidade, em ambos os contextos de cuidados 

(internamento e comunidade). 

• Refletir criticamente sobre as experiências significativas vivenciadas em contexto da 

prestação cuidados especializados de enfermagem. 

O presente trabalho encontra-se estruturado em cinco capítulos. O primeiro, corresponde à 

caracterização dos contextos de estágio; o segundo capítulo, consiste no enquadramento conceptual 

abordando a temática do envelhecimento, da pessoa com depressão, da depressão na pessoa idosa, 

do TMC para a depressão no idoso e expondo as bases teóricas que suportaram as intervenções reali-

zadas. O terceiro capítulo, apresenta o desenvolvimento das competências do EESMP. O quarto, des-

creve o desenvolvimento das competências comuns do enfermeiro especialista e por último o quinto 

capítulo, que consiste numa reflexão crítica. 

O documento foi elaborado segundo as normas do novo acordo ortográfico e segundo as nor-

mas de referenciação da American Psychological Association- (APA)- 6ª edição. 
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1 CARACTERIZAÇÃO DOS CONTEXTOS DE ESTÁGIO 

 

 

Cumprindo o proposto pela coordenação da área de especialização em Saúde Mental e Psi-

quiátrica, foram realizados dois estágios em diferentes contextos. Esta escolha foi de encontro a expe-

tativas pessoais, com o objetivo de adquirir uma visão integradora, abrangente e global da pessoa/fa-

mília com doença mental nas suas diferentes fases da doença e diferentes contextos de cuidados.  

A inexperiência na área, tornou evidente a necessidade de uma maior compreensão dos pro-

cessos de saúde/doença mental, quer na prestação direta de cuidados diferenciados, quer assistenci-

ais. 

A área geográfica foi tida em consideração, pelo fato que ambas as instituições pertencerem à 

mesma região, perspetivando-se problemáticas e recursos semelhantes, possibilitando a continuidade 

do projeto de intervenção. 

Desta forma, foram realizados dois estágios denominados Estágio I e Estágio final. 

 

O Estágio I realizou-se entre 11/11/2020 e 09/12/2020, com a duração de seis semanas, num 

serviço de internamento de psiquiatria de agudos.  

A fase pandémica exacerbada na região, condicionou de certa forma as experiências vivencia-

das, sendo a mais evidente o contato com a família dos utentes, devido às restrições de visitas, bem 

como o uso permanente de máscara.  

Esta opção centrou-se na aquisição de experiência diferenciada em Saúde Mental, pela a com-

preensão da realidade na agudização e potencial de recuperação e, consequentemente pela aquisição 

de competências especializadas nos cuidados de enfermagem nesse contexto. 

 

O Estágio Final realizou-se entre 03/05/2021 e 03/09/2021, com duração de 18 semanas, num 

serviço comunitário de saúde mental e psiquiátrica. 

A opção deste campo de estágio relacionou-se pela possibilidade de implementar programas 

de prevenção da doença mental e promoção de saúde mental à pessoa/famílias/grupos/comunidades.  

 

 

1.1 Estágio I: Unidade de Internamento Psiquiatria Agudos 
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O serviço de internamento de psiquiatria de agudos, tem como finalidade garantir a acessibili-

dade e a prestação de cuidados de saúde diferenciados à população da sua área de abrangência, ofe-

recendo resposta às consultas externas de psiquiatria, ao internamento de adultos e à urgência de 

psiquiatria. 

A nível de formação, foram mantidos os processos de formação de ensino clínico das diversas 

áreas. A formação em serviço foi suspensa, devido à pandemia, restringindo-se apenas à reunião mul-

tidisciplinar realizada todas as quartas-feiras. 

 

No que diz respeito à estrutura física do internamento, o serviço é composto por gabinetes de 

enfermagem; sala de estar para os utentes, onde são feitas as refeições e onde realizam sessões de 

terapia ocupacional; sala de estar aberta para os doentes com a televisão, mesa, cadeiras e sofás; es-

paço para fumadores; sala de trabalho de enfermagem com computadores, equipamento de enferma-

gem, boxes, onde são guardados os pertences dos utentes (e.g., telemóveis, algum dinheiro para o 

café e tabaco) e com a respetiva medicação (unidose); quartos de banho para os utentes e para os 

profissionais; vestiário; sala de refeições dos profissionais; quarto de isolamento destinada a receber 

utentes mais agressivos com necessidade de contenção mecânica, até efeito da medicação química; 

armazém de material clínico; roupeiro e por fim, uma sala de arrumos. O serviço apresenta uma lota-

ção para 11 doentes.  

 

Quanto aos recursos humanos, o serviço é composto por enfermeiros, terapeuta ocupacional; 

técnica de serviço social (TSS); psicólogo; administrativos durante o período diurno; psiquiatras e in-

ternos de psiquiatria. 

Os utentes internados apresentam diversas perturbações do foro psiquiátrico, destacando-se 

as perturbações neurocognitivas, perturbações depressivas, perturbações relacionadas com substân-

cias e perturbações aditivas, perturbações do espectro da esquizofrenia e outras perturbações psicóti-

cas, sendo a mais comum até ao momento as perturbações neurocognitivas, devido à elevada faixa 

etária da população. 

 

 

1.2 Estágio II: Consulta Externa de Psiquiatria 
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O serviço de consulta externa de psiquiatria, está inserido num edifício recente, construído 

especificamente para o efeito. A sua estrutura física é composta pela sala de reunião; área administra-

tiva; hospital de dia; sala de psicomotricidade; gabinetes de enfermagem, de serviço social, de psico-

logia, de psiquiatria; sala de tratamento que funciona diariamente das 9h às 18h de segunda a sexta 

feira; quartos de banhos; arquivo, e uma sala de arrumo. 

 

Em termos de recursos humanos, o serviço é constituído por vários psiquiatras e internos, ad-

ministrativas, enfermeiros maioritariamente especialistas, psicólogos, TSS, terapeutas ocupacionais, 

assistentes operacionais e segurança. 

É constituído pelas equipas comunitárias, que integram enfermeiros, TSS e psiquiatra, e englo-

bam equipas de adultos e de psiquiatria geriátrica. 

As equipas de psiquiatria geriátrica, respondem às necessidades de saúde/doença mental das 

pessoas inseridas nas estruturas residenciais para idosos (ERPI) do distrito, inseridas na comunidade, 

através da articulação constante com colegas dos cuidados de saúde primários (CSP) e através de visi-

tas domiciliárias aos utentes. 

 

A equipa de psiquiatria geriátrica acompanha utentes referenciados pelos CSP, ERPI, unidades 

de cuidados continuados integrados (UCCI) e do serviço de urgência. A idade deixou de ser recente-

mente um critério para integrar a equipa. Excluídos apenas os utentes que apresentem outras pertur-

bações mentais diagnosticadas, como a esquizofrenia. 

Em consulta, a equipa de psiquiatria geriátrica presta cuidados maioritariamente a pessoas/fa-

mílias com os diagnósticos de demência e depressão. Podendo ser uma primeira consulta ou subse-

quentes. Da consulta consta a entrevista, o exame do estado geral e mental, aplicam-se instrumentos 

de avaliação cognitivo, através do Mini-Exame do Estado Mental (MMSE) e o questionário Hurt, Insul-

ted, Threatened with Harm and Screamed (HITS), para rastreio de violência contra os idosos. É feito o 

diagnóstico inicial e são planeadas as intervenções de enfermagem consoante as necessidades identi-

ficadas. De seguida, é proposto um plano terapêutico conjunto e acompanhada a situação nas consul-

tas subsequentes, trabalhando numa constante (re)avaliação das intervenções com os diversos inter-

venientes no processo. Atualmente, pela recente reestruturação das equipas, as consultas são maiori-

tariamente primeiras consultas. 

 

Para além do referido, a equipa dá resposta aos doentes encaminhados pelo médico quando o 

regime terapêutico se encontra comprometido, tanto em consulta como em visita domiciliária. 
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A intervenção em grupo com base no apoio ao cuidador do doente com demência, também é 

uma das suas valências, onde são realizadas sessões de grupo. 

Em articulação com o sector social da comunidade, também promovem sessões formativas 

pelo distrito. Fornecendo informações sobre a demência, como cuidar da pessoa com demência e prin-

cipalmente, oferendo estratégias aos cuidadores para lidarem com a pessoa com demência. 

 

O serviço dá primazia à formação contínua em serviço, realizando semanalmente todas as 

quartas-feiras, sem exceção, formação. Apresenta um elevado dinamismo em termos de formação, 

sendo já reconhecido, através de parcerias com várias universidades. 

Assim, semanalmente a quarta-feira é o dia inteiramente dedicado às reuniões de serviço, à 

apresentação de formações, à reunião multidisciplinar, da qual um enfermeiro das equipas comunitá-

rias assiste e participa da discussão dos casos clínicos dos utentes internados, transmitindo a informa-

ção aos colegas das equipas comunitárias. 
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2 ENQUADRAMENTO CONCETUAL 

 

 

Este capítulo tem como finalidade, proceder ao enquadramento concetual, contribuindo para 

a compreensão da temática. Para a sua realização recorreu-se a pesquisa em livros técnicos na área, a 

bases de dados científicas e a sites de entidades de caráter político e de saúde, de forma a basear a 

prática de cuidados na evidência científica. Posto isto, iremos abordar o envelhecimento, como sendo 

uma evidência das atuais sociedades, posteriormente será caracterizada a depressão de forma geral, 

e mais especificamente a depressão no idoso, de seguida a intervenção de TMC e a sua aplicabilidade, 

dando enfase ao TMC para a depressão no idoso. Por último, será referida a base teórica de suporte 

às intervenções do EESMP. 

 

 

2.1 Envelhecimento: Uma Evidência das Sociedades 

 

 

O envelhecimento constitui um fenómeno global e complexo. Poder-se-á afirmar que repre-

senta um verdadeiro dilema para as atuais sociedades. Se por um lado, se apresenta como uma con-

quista, pelo aumento da esperança média de vida obtido pelos avanços da medicina e pelas melhorias 

das condições de vida, por outro, por constituir um enorme desafio às sociedades, na manutenção da 

sustentabilidade social, económica, financeira e a nível dos sistemas de saúde. O envelhecimento re-

sulta da combinação da diminuição da natalidade com o aumento da esperança média de vida à nas-

cença.  

A organização das nações unidas (ONU) (2019), confirma tal facto, afirmando que o fenómeno 

do envelhecimento atinge a população mundial. Em todos os países verifica-se um aumento quer no 

número, quer na proporção de pessoas idosas na população. Contribuindo brevemente para uma das 

transformações sociais mais relevantes do presente século, afetando transversalmente todos os sec-

tores da sociedade. Em 2017, a estimativa mundial das pessoas com idade superior a 60 anos era de 

962 milhões, representando 13% da população. Em 2050, a previsão é de que estes valores dupliquem, 

e que em 2100 mais que tripliquem. 

 

Atualmente, o continente europeu apresenta a maior percentagem de envelhecimento global, 

onde cerca de 25% da população, tem 60 ou mais anos. Em 2018, a Itália liderava na proporção da 

população idosa. Em Portugal, a sua proporção era superior à da União Europeia (EU), ocupando o 
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quarto lugar em relação aos restantes países da europa. Em 2019, Portugal apresentava um índice de 

envelhecimento de 163,2 idosos por cada 100 jovens, sendo o Alentejo a região mais envelhecida, com 

um índice de envelhecimento de 206,1 (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2020). 

 

A temática do envelhecimento é antiga «uma vez que a reflexão sobre a eternidade sempre foi 

um problema do Homem» (Sequeira, 2018, p.7). Em todas as épocas, desde a existência do Homem, 

que o envelhecimento, a morte e o desejo de alcançar a juventude eterna, fazem parte das atividades 

sociais e do seu pensamento. Os ideais e as práticas relativas à velhice sempre sofreram influências 

religiosas, filosóficas, morais e científicas que prevaleciam em cada época (Ermida, 2014), tal como o 

seu conceito. A sua definição nem sempre é linear, pelo facto de ser objeto de estudo de várias ciências 

e pela sua pluridisciplinaridade. Desta forma, surgiram várias teorias explicativas sobre o envelheci-

mento tais como a teoria ecológica, termodinâmica, do desenvolvimento, dos componentes, entre 

outras (Sequeira, 2018). Como se pode constatar, o elevado número de teorias revela as múltiplas 

causas do envelhecimento. 

Já Townsend (2011), divide as teorias em duas categorias. As biológicas, que explicam o enve-

lhecimento pelas repercussões biológicas da degradação anatómica (ex. teoria genética, do desgaste, 

ambiental, da imunidade e neuroendócrina), e as psicossociais, que se centram nas alterações psico-

lógicas e sociais do envelhecimento (ex. teoria da personalidade, da tarefa de desenvolvimento, da 

desvinculação, da atividade e da continuidade).  

 

Desta forma, o envelhecimento compreende mudanças significativas não lineares ou consis-

tentes. A nível biológico está relacionado à acumulação de diversas deteriorações celulares e molecu-

lares., que por sua vez têm como consequência a perda progressiva das reservas fisiológicas, o cres-

cente risco de doenças e o declínio generalizado da pessoa, podendo em última instância levar à morte. 

Para além das mudanças biológicas, destacam-se as psicossociais, que integram as alterações nos pa-

péis e posições sociais e o lidar com as perdas de relações próximas (Organização Mundial de Saúde 

[OMS], 2015). 

O programa nacional para a saúde das pessoas idosas, considera o envelhecimento como um 

processo de mudança gradual da estrutura biológica, social e psicológica, que se inicia antes do nasci-

mento e se expande no decorrer da vida (Direção Geral da Saúde [DGS], 2006). 

Já Sousa, Sampaio e Sequeira (2020), consideram o envelhecimento como «um processo com-

plexo de degradação progressiva e diferencial a vários níveis, desde o biológico, o psicológico e o social, 

cuja velocidade e gravidade variam de pessoa para pessoa, sendo cada envelhecer único» (p.286). 
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Alguns autores descrevem o envelhecimento como «tudo o que acontece com o passar do 

tempo após se atingir a idade adulta e usam o termo senescência para referir a diminuição da capaci-

dade funcional dos organismos» (Almeida, 2012, p.23).  

Bernardes e Pinheiro (2014) são exemplo disso, focando-se nos aspetos biológicos do envelhe-

cimento, mas também referindo que os idosos são um grupo bastante heterogéneo. Algumas pessoas 

com a mesma idade cronológica apresentam um decréscimo acelerado e dramático, enquanto outras, 

passam por alterações pouco significativas, as chamadas variações intraindividuais e interindividuais 

(ex. doenças e estilos de vida), onde os fatores genéticos e ambientais também determinam os dife-

rentes ritmos do envelhecimento orgânico.  

 

No fundo, o envelhecimento tem uma progressão incerta e um início indeterminado, podendo 

ser classificado em primário ou processo de envelhecimento “normal”, intrínseco ao organismo, e se-

cundário, onde a predisposição para a doença é acrescida (Busse, 1999; Bernardes & Pinheiro, 2014).  

Busse (1999), acrescenta ainda que as definições de envelhecimento não são consistente-

mente aplicadas e aceites, incluindo a sua classificação em primárias e secundárias. Alguns cientistas 

definem o envelhecimento primário como a primeira causa do envelhecimento, e o envelhecimento 

secundário, como os processos patológicos que surgem no decorrer da primeira causa. O mesmo, con-

sidera o termo envelhecimento como «as alterações físicas que se desenvolvem na idade adulta, re-

sultando em declínio na eficiência do funcionamento e terminando na morte» (p. 26). 

Porém, o envelhecimento também pode ser classificado em normal ou fisiológico e patológico. 

O normal corresponde ao envelhecimento saudável ou bem-sucedido, resultado do processo fisioló-

gico da senescência. Pode ainda se dividir em usual ou comum, determinado por fatores extrínsecos 

(ex. tabagismo, má alimentação, stress, sono inadequado, alcoolismo, sedentarismo, poluição e hábi-

tos aditivos). Em contrapartida, o envelhecimento patológico, ocorre através de um rápido e acelerado 

envelhecimento, normalmente associado a doenças hereditárias, doenças crónicas, doenças reumáti-

cas, cardiovasculares, entre outras (Veríssimo, Barbosa, & Veríssimo, 2014). 

 

Mais uma vez o envelhecimento é descrito como um processo de senescência. Almeida (2012), 

reforça a ideia de que o termo senescência para indicar a diminuição da capacidade funcional, não é 

assim definido por todos, havendo autores em que o termo está reservado para um estadio funcional 

das células. Posto isto, o mesmo associa o termo envelhecimento à diminuição da capacidade funcio-

nal. Fazendo a distinção entre o envelhecimento e a longevidade, em que apesar dos dois termos es-

tarem relacionados apresentam significados diferentes, estando a longevidade intrinsecamente rela-

cionada ao conceito de envelhecimento (Almeida, 2012). 
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Ora segundo o autor, a longevidade refere-se ao tempo de vida de um organismo, sendo de-

pendente da evolução e progressão do envelhecimento. Ou seja, se o envelhecimento se desenvolve 

de forma lenta, a longevidade aumenta. Caso contrário, se o envelhecimento for acelerado, a longevi-

dade encurta. A longevidade é fácil de definir, pelo momento da morte, mas é difícil de objetivar a 

diminuição da capacidade funcional. Com o aumento da longevidade, também aumenta as hipóteses 

de morrer. Desta forma, a longevidade foi o primeiro elemento biológico analisado objetivamente e 

pela qual se relaciona diretamente com o próprio envelhecimento (Almeida, 2012). 

 

Face ao exposto, é fundamental tratar atempadamente as situações de envelhecimento pato-

lógico e promover o envelhecimento saudável (Veríssimo et al., 2014). Sendo o envelhecimento sau-

dável definido como «o processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional que per-

mite o bem-estar das pessoas idosas» (WHO, 2015, p.13). O que caracteriza a capacidade funcional da 

pessoa idosa, é a interação entre a própria e o meio em que se encontra inserida. Posto isto, a promo-

ção do envelhecimento saudável é fundamental e tem como finalidade potencializar a capacidade fun-

cional da pessoa idosa (WHO, 2015). 

Destaca-se ainda a necessidade de mudanças profundas na forma como se constroem políticas 

em saúde e na prestação de cuidados à população idosa, bem como a relevância da intersetorialidade 

baseada numa perspetiva de saúde em todas as políticas. A visão dos mais velhos tende para uma 

visão de contribuintes para o desenvolvimento, em que as suas competências devem estar associadas 

a programas e políticas transversais (ONU, 2019). 

 

Do ponto de vista psicológico e da regulação emocional, com o envelhecimento podem surgir 

alterações cognitivas, da personalidade, das emoções, do autoconceito e do autocontrolo. Sentimen-

tos de insegurança e angústia, podem surgir derivadas da necessidade da adaptação progressiva às 

mudanças, fruto do aumento da consciencialização do final de vida (Sousa et al., 2020). 

Poder-se-á afirmar que o envelhecimento psicológico é um processo complexo e dinâmico, in-

fluenciado por determinantes individuais e que deriva de vários equilíbrios, como crescimento e declí-

nio e entre estabilidade e mudança (Nogueira, 2016). 

Assim sendo, poderá constituir um período de crise associado às dificuldades e desequilíbrios 

que ocorrem nesta fase da vida. Entre os quais se destacam a reforma, devido à diminuição do estatuto 

social e potencia o isolamento social; as doenças crónicas, que podem limitar a independência; a viu-

vez, constituindo um dos principais fatores de stress, com grande exigência de reestruturação e adap-

tação da pessoa; a perda de autonomia, que progride associada à perda da mobilidade e o surgimento 
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de défices cognitivos, com alteração dos papéis, em que são os filhos que assumem as decisões, redu-

zindo a autoestima da pessoa idosa; a institucionalização, pela imposição de regras e pela subordina-

ção das suas decisões e interesses próprios e por último os défices que vão restringir as decisões e 

reduzir a autoestima (Firmino, Nogueira, Neves & Lagarto, 2014; Nogueira, 2016; Lia, Sampaio & Se-

queira, 2020). 

 

Nogueira (2016), afirma ainda que são vários os mecanismos cognitivos que desempenham um 

papel fundamental na regulação emocional da pessoa idosa, se por um lado os pensamentos intrusivos 

e o arrependimento são mais fortes, por outro, apresentam um enviesamento positivo no processa-

mento da informação e tende frequentemente para o afeto positivo. 

Para além de ser uma fase de risco e de crise, pode precipitar o desenvolvimento da doença 

mental na pessoa idosa, como a ansiedade, depressão e perturbação neurocognitivas (Lia et al., 2020). 

As estratégias de coping mais adaptadas e mais utilizadas ao sofrimento da pessoa idosa são 

as de carater cognitivo, como o reajustamento dos objetivos, a reavaliação do significado, o foco em 

aspetos que ainda se podem alcançar e a atribuição da situação a fatores externos (Nogueira, 2020). 

Apesar de tudo o que foi referido, o envelhecimento apresenta mudanças positivas e ganhos 

(e.g., maior distância afetiva nas decisões e julgamentos e o aumento das estratégias no uso dos re-

cursos e das suas capacidades), e pode ser vivido sem constituir um processo patológico (Nogueira, 

2016; Lia etal.,2020). Desta forma, é fundamental estar atento ao desenvolvimento de um processo 

psicopatológico, nomeadamente queixas excessivas, inflexibilidade de pensamento, confabulações, 

isolamento e recusa social, uma maior sensibilidade emocional e ao desistir das atividades habituais e 

prazerosas da pessoa idosa (Lia et al., 2020). 

 

 

2.2 A Pessoa com Depressão 

 

 

As perturbações mentais integram um diversificado quadro de processos patológicos, a maio-

ria associada a diferentes sintomatologias, bem como a um conjunto de emoções, pensamento, rela-

cionamentos e comportamentos disfuncionais, para com o próprio e para os outros. A depressão, a 

esquizofrenia, a demência e as perturbações devido a adições, são alguns desses exemplos. 

Uma boa saúde mental implica um bem-estar mental e psicológico, sendo fundamental a im-

plementação de medidas que visem melhorar a saúde mental das pessoas e da sociedade em geral. 

Medidas essas que incluem a promoção do bem-estar mental, a proteção dos direitos humanos, a 
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prevenção das perturbações mentais, bem como os cuidados de saúde à pessoa que sofre de pertur-

bação mental. A mesma fonte, considera que as perturbações mentais, neurológicas e de abuso de 

substâncias correspondem a 10% da carga global de doenças e 30% da carga não fatal das doenças 

(WHO,2019). 

A depressão é considerada como a principal causa de incapacidade a nível mundial, afetando 

cerca de 280 milhões de pessoas. O suicídio é a quarta causa de morte entre as faixas etárias dos quinze 

aos vinte e nove anos de idade, afetando cerca de 700 mil pessoas por ano (WHO, 2021). 

A esperança média de vida da pessoa que sofre de perturbação mental é inferior comparativa-

mente à população geral, numa média de dez a vinte anos. A desigualdade entre países desenvolvidos 

e subdesenvolvidos são marcantes, nomeadamente a nível do investimento de medidas de proteção 

da saúde mental, tal como no número de profissionais na área da saúde mental. Do ponto de vista 

económico, a depressão e a ansiedade têm um impacto significativo na perda de produtividade (WHO, 

2019) 

 

Ao nível da europa e segundo a Linha de Ação Estratégica para a Saúde Mental e Bem-Estar da 

UE, ao longo das últimas décadas, tem sido reconhecido a necessidade de abranger a saúde mental 

como prioridade da agenda de saúde pública. A elevada prevalência das doenças mentais ao nível da 

comunidade europeia, constitui uma carga significativa para a economia, para a comunidade e para os 

próprios indivíduos. Comporta 22% da carga de incapacidade na UE, ou seja, medida em anos vividos 

com incapacidade -Years Lived with Disability (Eu Joint Action On Mental Health And Wellbeing, 2016). 

O mesmo documento refere que a depressão e o suicídio influenciam diretamente e de forma 

dramática a sociedade e a própria economia. Considerando a perturbação depressiva como a maior 

causa de perda de produtividade na UE. Ao comparar as pessoas com depressão grave com pessoas 

com outras comorbidades, estas registam praticamente o dobro do trabalho perdido. A depressão 

apresenta custos elevados para a economia total da Europa, correspondendo a cerca de 1% da sua 

economia e implica indiretamente absentismo devido à doença, diminuição da produtividade, au-

mento da morbilidade, antecipação da reforma e aumento da mortalidade (Eu Joint Action On Mental 

Health And Wellbeing, 2016). 

 

O Conselho Nacional de Saúde (2019), refere que a prevalência das perturbações psiquiátricas 

em Portugal é de 22,9%. Este número coloca Portugal no segundo lugar a nível europeu, causando 

bastante preocupação. A depressão afeta cerca de 10% da população portuguesa, e em 2017 o suicídio 

causou 14.628 anos potenciais de vida perdidos. A demência também assume uma percentagem de 
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20,8 por cada mil habitantes. Efetivamente, Portugal assume a posição de quarto lugar comparativa-

mente aos países da Organização para o Comércio e Desenvolvimento Económico (OCDE). Preocu-

pante também é o quinto lugar que Portugal ocupa em relação aos restantes países da OCDE, relativa-

mente ao consumo de antidepressivos e ansiolíticos. Em termos de custos relativos à doença mental 

em Portugal, estes apontam para uma estimativa de 3,7% do produto interno bruto (PIB), o que repre-

senta 6,6 mil milhões de euros. 

 

Perante estes dados, o Programa Nacional para a Saúde Mental, concluiu que é de extrema 

importância haver maior exatidão e rigor na prescrição de medicamentos na área da saúde mental, 

com o objetivo de estabilizar a prescrição dos mesmos (DGS, 2017a). 

Considerada como um problema de saúde pública (WHO, 2017), devido à sua elevada preva-

lência, é frequentemente descrita como uma perturbação mental comum, que tem impacto no humor 

e nos sentimentos das pessoas afetadas. A depressão é vulgarmente descrita como a perturbação dos 

afetos. Muitas pessoas encaram a depressão como um estado emocional transitório que se manifesta 

através da tristeza, e não a consideram como uma doença (Sousa, 2012). 

Ora, segundo Townsend (2011), a depressão caracteriza-se por «uma alteração no humor que 

é expressa por sentimentos de tristeza, desespero e pessimismo. Há uma perda de interesse nas ativi-

dades habituais e os sintomas somáticos podem ser evidentes. São comuns alterações no apetite e 

padrões de sono» (p.539). 

 
Segundo Phaneuf (2005), a pessoa depressiva vive um imenso sofrimento, sofrimento esse que 

atinge tanto o corpo como a mente. Apresenta uma visão sombria da vida e do próprio futuro, com 

uma perspetiva negativa dela e dos que a rodeiam. Ao nível físico apresenta grande falta de energia, 

fadiga, insónia ou sonolência, alteração do apetite e descura a sua aparência física. 

A DGS (2017b) tendo com referência a WHO (2017), caracterizam a perturbação depressiva 

como: 

«tristeza, perda de interesse ou prazer, sentimentos de culpa ou de autoestima baixa, 
perturbações do sono ou do apetite, sensação de cansaço e baixo nível de concentra-
ção. Pode ser duradoura ou recorrente, prejudicando substancialmente a capacidade 
de uma pessoa funcionar no trabalho ou na escola ou lidar com a vida diária. Na sua 
forma mais grave, a depressão pode levar ao suicídio» (DGS, 2017b, p.5). 

 
As duas entidades classificam as perturbações depressivas em duas subcategorias, sendo elas 

a perturbação depressiva major/ episódio depressivo e a distimia. Na depressão major ou episódio 

depressivo estão presentes sintomas como falta de interesse e prazer, redução dos níveis de energia 

e humor deprimido (DGS, 2017b; WHO, 2017). 
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O episódio depressivo pode ser classificado como ligeiro, moderado ou grave consoante a gra-

vidade dos sintomas e a sua quantidade. Na distimia, os sintomas têm tendência a ser mais ligeiros, 

mas com uma maior duração em termos temporais, assemelhando-se aos do episodio depressivo. Ou 

seja, são uma forma persistente ou uma cronicidade da depressão ligeira (DGS, 2017b). 

O diagnostico de depressão, obedece a determinados critérios, estabelecidos no Manual de 

Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM-5) de 2013.  Segundo a Americana Psychiatric 

Association (APA) (2013), fazem parte das perturbações depressivas a depressão major, a distimia, de 

desregulação do humor disruptivo, disfórica pré-menstrual, depressão por indução de medicamentos 

ou substâncias, depressão condicionada por uma outra condição médica, depressão com outra condi-

ção de especificação e por último, depressão não especificada. 

 

De acordo com o DSM-5 (APA, 2013), a condição mais comum deste grupo que representa este 

tipo de perturbações, é a depressão major. Esta manifesta-se por episódios diferenciados com uma 

duração de 2 semanas, que se traduzem por alterações na cognição, afeto, funções neurovegetativas 

e com alívio entre os episódios. Como critério de diagnóstico, segundo o DSM-5 para a Perturbação 

Depressiva Major, a pessoa deve apresentar 5 ou mais sintomas, com duração de 2 semanas consecu-

tivas, e que devem expor modificações prévias do funcionamento da pessoa. 

Considera-se que um dos sintomas contempla o humor deprimido e a perda de prazer ou in-

teresse. Ou seja, para se fazer o diagnóstico da perturbação depressiva major deve-se ter em conta 9 

critérios, são eles: Humor deprimido, redução do interesse ou prazer, perda de peso ou aumento do 

peso ou aumento do apetite ou diminuição do mesmo, insónia ou sonolência, lentificação ou agitação 

psicomotora, perda de energia ou fadiga, sentimento de culpa, desvalorização excessiva, capacidade 

diminuta de pensar, de concentração ou indecisão e por fim ideação suicida, com pensamentos de 

morte recorrentes. Para além do referido, os sintomas devem provocar um mal-estar que se reflete 

noutras áreas de funcionamento da pessoa, bem como não devem contemplar os efeitos a nível fisio-

lógico de uma substância ou condição médica (APA, 2013). 

 

Ao nível das caraterísticas clínicas, importa destacar as distorções e alterações cognitivas. De 

acordo com Pereira e Saraiva (2014), a pessoa deprimida distorce negativamente a realidade, apresen-

tando uma visão pessimista de si próprio e do que a rodeia, inerentes ao seu passado, presente e 

futuro. Esta distorção negativa afeta não só os seus pensamentos, como os seus sentimentos. A esfera 

psíquica da pessoa é invadida por pensamentos negativos e circulares, designadas de ruminações de-

pressivas, que se manifestam através de uma autoestima diminuída, inutilidade, ruína, insegurança, 
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medo, culpa, fracasso, desespero, doença grave, entre outras. É habitual surgirem preocupações des-

medidas e excessivas, medos irracionais e até delírios, (e.g., depressão psicótica). A nível cognitivo são 

frequentes as dificuldades de tomar decisões e de concentração, bem como problemas de atenção e 

a distração, associadas às queixas de falta de memória (Pereira & Saraiva, 2014). 

 

De acordo com Sousa (2012), verifica-se que a pessoa com depressão vive um sofrimento diá-

rio, que compromete de forma significativa todo o seu funcionamento pessoal, social e profissional em 

todas as dimensões importantes da sua vida. Para as pessoas que sofrem de episódios leves, o seu 

funcionamento quotidiano parece decorrer de forma normal, mas o esfoço para o manterem, é 

enorme. A perturbação depressiva é atribuída a um conjunto de fatores biológicos, psicológicos e so-

ciais, estando a maior parte das vezes o primeiro episódio depressivo associado a uma crise psicosso-

cial intensa, como o divórcio ou a perda de um ente querido; também o consumo de substâncias como 

o álcool e drogas podem gerar sintomas de depressão. A combinação de vários fatores etiológicos está 

na base do desenvolvimento da perturbação depressiva. 

A este respeito Pereira e Saraiva (2014), destacam os fatores individuais (e.g. personalidade), 

os ambientais (e.g. ritmos biológicos, alimentação, álcool), e por último os de relacionamento pessoal. 

A conjugação destes três fatores é responsável pela doença em pessoas vulneráveis do ponto de bio-

lógico. Parece então indubitável que, a depressão é resultante da interação dos diversos processos 

psicológicos, biológicos, genéticos e ambientais.  

Desta forma, as causas que predispõem ao desenvolvimento da depressão relacionam-se com 

fatores genéticos, fatores neuroendócrinos, acontecimentos de vida, experiências de vida precoces 

traumáticas; existindo como teorias explicativas, as biológicas, do sono e as psicossociais, através do 

modelo psicanalítico e do modelo cognitivo-comportamental (Pereira e Saraiva, 2014). 

 

Perante o exposto, o EESMP ao delinear um plano de intervenção de cuidados à pessoa que 

sofre de depressão, deve abordar a pessoa como um todo. Cada ser é único. Ter em conta a singulari-

dade, características individuais e contextuais da pessoa que sofre de depressão, é de extrema impor-

tância, para traçar um plano individual de cuidados centrado na pessoa. Os cuidados prestados devem 

ser personalizados e numa vertente de tomada de decisão partilhada, tendo em consideração as suas 

necessidades, valores e preferências. A parceria estabelecida entre o EESMP e o utente, é o cerne do 

cuidado centrado na pessoa. Desta forma, poderemos definir o cuidado centrado na pessoa com de-

pressão, os cuidados de enfermagem que respeitam as necessidades individuais, os valores e as pre-

ferências de cada um, de forma a orientarem as decisões clínicas. (Pinho, Lopes, Correia, Sampaio, 

Arco, Mendes, Marques & Fonseca, 2021). 
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A avaliação diagnóstica centrada na pessoa com depressão, deve ser adequada e realizada 

principalmente através da aplicação de escalas e entrevistas, de forma a monitorizar e vigiar os sinto-

mas e a delinear o respetivo plano de cuidados. O plano de cuidados deve de obedecer aos problemas 

específicos da pessoa; a um atendimento personalizado, que dê resposta às suas próprias necessida-

des; à determinação de objetivos individuais de tratamento; à parceria; à educação e informação da 

pessoa; à vigilância e monitorização dos sintomas através de sistemático feedback; a um acompanha-

mento assíduo e constante através do modelo de gestão de caso; atendendo às preferências da pessoa 

e satisfação dos cuidados; envolvendo a família; à realização de um plano de prevenção de recaídas; 

gestão da adesão à terapia e dos efeitos secundários da medicação. Em suma, o plano de cuidados 

deve ser individualizado, flexível, dinâmico e participativo (Pinho et al., 2021). 

 

Importa também debruçarmo-nos, um pouco mais sobre o modelo cognitivo-comportamen-

tal, dada a sua importância e pelo facto do TMC se basear na terapia cognitiva-comportamental (TCC). 

Segundo Pereira e Saraiva (2014), este modelo defende que a depressão se desencadeia através da 

interpretação errada de acontecimentos de vida. O modelo mais usado, o de Beck, alicerçado à tríade 

cognitiva de perspetivas negativas de si (e.g. “tudo é sempre mau porque sou horrível”) do mundo e 

do futuro (e.g. “fica sempre tudo mau”).  

Beck defendia que esquemas cognitivos disfuncionais, são consequência de experiências de 

vida precoce traumáticas, que resultam à posteriori em esquemas disfuncionais de pensamento, sendo 

reativados pelo stress, gerando pensamento automáticos negativos e distorções cognitivas de si, do 

mundo e do futuro, desencadeando deste modo a depressão Ou seja, é uma teoria que se baseia na 

interpretação do mundo da pessoa deprimida por meio de esquemas disfuncionais de pensamento, 

distorcendo vivências de forma negativa (Pereira & Saraiva, 2014). 

 

Acrescentam os mesmos autores, que entre as distorções cognitivas mais evidentes, se des-

taca a perceção seletiva (i.e., a pessoa foca-se apenas num detalhe negativo de forma isolada, igno-

rando o restante, ficando com uma visão geral da realidade sombria); sobregeneralização (i.e., faz de 

um único acontecimento negativo, uma regra, sem ter qualquer confirmação); inferência arbitrária 

(i.e., desenvolve interpretações negativas e pessimistas, apesar da falta de provas absolutas que su-

portem tais conclusões); maximização e minimização (i.e., a atenção está focada na pior solução pos-

sível e na não valorização da viabilidade de vir a ocorrer, em que perante um acontecimento, aumenta-

se ou reduz-se de forma desapropria a sua importância); personalização (i.e., em que a pessoa visua-
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liza-se como sendo responsável de um acontecimento negativo externo);e por fim o pensamento di-

cotómico (i.e., a pessoa apresenta uma visão extrema das coisas, o chamado pensamento preto ou 

branco) (Pereira & Saraiva, 2014). 

 

Relativamente aos tratamentos Sousa (2012), acrescenta que hoje em dia, cerca de 80% das 

pessoas com depressão consegue melhorar significativamente com a administração de antidepressi-

vos. Uma outra alternativa utilizada nas depressões leves a moderadas, é a TCC, sendo considerada 

uma proposta de tratamento muito eficaz, e que pode ser conjugada com o tratamento farmacológico, 

ou sozinho. Este tipo de terapia é utilizado por um tempo limitado, normalmente 20 sessões e tem 

como finalidade ajudar a pessoa a compreender-se, de forma a lidar melhor consigo própria, com as 

pessoas que a rodeiam e com o ambiente à sua volta. 

Para situações em que a pessoa apresente sintomas resistentes, que os psicofármacos e a TCC 

não resultem, já existem outras alternativas terapêuticas como a estimulação magnética transcrani-

ana, a estimulação cerebral profunda e a eletroconvulsoterapia (ECT) (Sousa, 2012). 

 

O grande desafio dos profissionais de saúde, mais precisamente para os EESMP, que deve ser 

tido em conta, são as próprias falsas crenças da pessoa relativamente à doença, que são interpretadas 

muitas vezes de forma errada como autoprovocadas e automantidas. Sentimentos como desespero, 

tristeza, negativismo, desvalorização e ideação suicida, estão associados muitas vezes a problemas so-

máticos e que na maioria das vezes não são valorizados pelos profissionais. 

Pelo exposto, verifica-se que o cuidado à pessoa com depressão é uma necessidade emer-

gente. O EESMP desempenha um papel fundamental no caminho deste desidrato, quer através de 

campanhas de sensibilização, quer através de medidas estratégicas de prevenção da perturbação de-

pressiva.  

A identificação precoce dos fatores de risco e de sintomas depressivos ligeiros, aliados à utili-

zação de instrumentos validados para o efeito, contextualizando o tipo de depressão, seria um exce-

lente contributo para se iniciar um plano terapêutico adequado às necessidades da pessoa. Priori-

zando-se o tratamento inicial não farmacológico como as intervenções psicoterapêuticas e psicoedu-

cativas realizadas pelo EESMP, em casos ligeiros de depressão, ou a aliança do tratamento psicofár-

maco com a as intervenções psicoterapêuticas.  

 

 

2.3 A Depressão na Pessoa Idosa 

 



Treino Metacognitivo aplicado pelo Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 
à Pessoa Idosa com Depressão 

 

31 
 

A depressão no idoso tem sido classificada como um problema de saúde pública, inerente às 

consequências que acarreta, entre os quais se destaca o sofrimento, o aumento da incapacidade física 

e cognitiva, o crescente custo na saúde e o aumento da mortalidade associada a doenças médicas e 

ao suicídio (Spar & La Rue, 2005).  

Caracterizada como uma doença que tende para a cronicidade e recorrência, com episódios 

de remissão e recaídas, num quadro heterogéneo com sintomas sobrepostos associados a diversas 

comorbilidades médicas, que tendem a mascarar os sintomas depressivos e a dificultar a sua identifi-

cação e tratamento (Arenas, Pádua, Makrakis & Pádua 2018). A este respeito, Blazer e Koenig (1999), 

referem que são vários os investigadores que a designam de “depressão mascarada”. 

Spar e La Rue (2005), acrescentam ainda que a depressão no idoso é subdiagnosticada e sub-

tratada, quer pelos múltiplos problemas médicos, quer pela própria atitude dos profissionais de saúde. 

Para tal fato, contribui a crença que os sintomas depressivos são “normais” e “esperados” nesta faixa 

etária, a tendência para se atribuir os sintomas aos problemas médicos associados, o estigma relativo 

às doenças mentais, levando à relutância dos idosos em aceitar tais problemas, sendo muitas vezes 

apenas mencionados pelos familiares e por último a tendência dos idosos para expressarem o sofri-

mento mental em termos físicos, a chamada somatização. 

 

A depressão major é considerada a forma mais grave de perturbação do humor no idoso. A 

sua prevalência aparenta aumentar com a idade e difere segundo diversos contextos e fatores (Spar & 

La Rue, 2005). A este respeito, Arenas et al. (2018) acrescentam ainda, que a presença de comorbili-

dades médicas está associada ao aumento do índice de depressão, e que a mesma contribui para a 

elevada taxa de suicídio, sendo fundamental a sua identificação e tratamento na prevenção do suicídio 

nesta faixa etária. 

Um estudo recente que analisou diversas combinações de multimorbilidade, concluiu que 

aquelas que incluíam a depressão, eram as únicas preditoras de incapacidade. Além disso, os autores 

observaram uma elevada prevalência de combinações que incluíam a depressão (McClellan, Haque & 

Garcia, 2021). Outro estudo, concluiu que a depressão e/ou a deficiência cognitiva, foi identificada 

num terço dos adultos mais velhos com multimorbilidade, e que estas combinações foram associadas 

a uma deficiência potencial e substancialmente maior, do que as combinações compostas exclusiva-

mente de condições somáticas (Quiñones, Markwardt, Thielke, Rostant, Vásquez & Botoseneanu, 

2018). 

Relativamente a Portugal, Nogueira (2016), refere que a depressão constitui a patologia psi-

quiátrica mais frequente nos idosos, no entanto existem poucos dados referentes à sua prevalência, 

quer nos diferentes contextos, quer associada à comorbilidades médicas, quer às faixas etárias. 
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Considerada uma síndrome complexa, apresenta uma etiologia multifatorial, com implicação 

de fatores biopsicossociais, atendendo às mudanças sociais, às alterações neuroendócrinas e às várias 

comorbilidades médicas do idoso (Blazer & Koenig, ,1999; Firmino et al., 2014; Nogueira, 2016; Arenas 

et al.,2018).  

Porém Nogueira (2016), classifica os fatores em predisponentes e precipitantes. Os fatores 

predisponentes, desencadeiam o quadro clínico, os quais incluem os genéticos e a vulnerabilidade psi-

cológica. Enquanto os fatores precipitantes, ativam as vulnerabilidades genéticas e psicológicas, cor-

respondendo aos fatores de natureza socioambiental. Assim, os principais fatores que contribuem 

para a depressão no idoso, encontram-se sistematizados no quadro 1. 

 
Quadro 1-  
Fatores associados à depressão no idoso 
 

Fatores Biológicos Fatores Psicológicos Fatores Sociais 

 
-Genético (e.g., falha no gene 
do transportador de seroto-
nina); 

 
-Sexo feminino; 

 
-Endócrinos (aumento prolon-
gado dos níveis de cortisol); 

 
-Vasculares (alterações vascu-
lares subcorticais- depressão 
vascular); 

 
-Patologias médicas (e.g., en-
farte agudo do miocárdio). 

 

 
-Personalidade (e.g., elevado 
neuroticismo; 

 
-Estilo cognitivo (e.g., rumina-
ção); 

 
-Défices cognitivos (e.g., do-
ença de Alzheimer). 

 
-Eventos de vida (e.g., morte de 
cônjuge); 

 
-Baixo estatuto socioeconó-
mico; 

 
-Solidão e reduzida perceção de 
suporte social; 
 
-Institucionalização. 

Fonte: Adaptado de Firmino et al. (2014). 

 

Por conseguinte, o conceito de depressão no idoso pode ser explicado de diferentes formas, 

sendo cada uma pertinente na abordagem e no seu tratamento. Existem autores que consideram os 

sintomas depressivos de acordo com um continuum de gravidade, recorrendo para esse efeito a ins-

trumentos psicométricos, como a Escala de Depressão Geriátrica (GDS). A abordagem categorizada, 

respeitando os critérios dos manuais de diagnóstico da Classificação Internacional de Doenças (CID-

10) da OMS e o DSM-5 da APA, é a mais utilizada. Por último, temos a abordagem focada nas (dis)fun-

cionalidades causadas pela depressão, em que para além da existência ou não, de determinados sin-

tomas, também incide na remissão, no retorno à interação social, na autonomia e na própria satisfação 

com a vida (Blazer & Koenig, 1999; Firmino et al., 2014; Nogueira, 2016).  
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A identificação e o diagnóstico da depressão no idoso obedecem aos mesmo critérios de diag-

nóstico nas restastes faixas etárias (ver a este respeito 2.2). No entanto, muitos idosos apresentam 

uma clínica atípica, dificultando a sua identificação. Entre as quais se englobam as falsas crenças da 

pessoa/família/profissionais, que entendem a tristeza e a depressão como parte integrante do enve-

lhecimento; a dificuldade do idoso em verbalizar sentimentos de tristeza; a tendência de queixas so-

máticas do idoso; a manifestação de alterações neurovegetativas (e.g., alterações do padrão de sono, 

alterações do apetite, lentificação psicomotora, diminuição da concentração), aumento da agitação e 

ideias sobrevalorizadas/delirantes de origem hipocondríaca e por fim a existência de défices cognitivos 

(Nogueira, 2016). As principais características sintomatológicas da depressão no idoso encontram-se 

sistematizadas no quadro 2. 

 

Quadro 2 
Principais características sintomatológicas na depressão no idoso 

 

Reduzida verbalização de sentimentos e emoções; 

Refutação ou minimização do humor deprimido; 

Preocupação com sintomas somáticos; 

Declínio cognitivo; 

Perda de autonomia e funcionalidade; 

Falta de esperança; 

Maior ansiedade, agitação e sintomas psicóticos (delírios de ruína, culpa, niilismo e persecutórios) 

Fonte: Adaptado de Firmino et al (2014) e Nogueira (2016). 

 

Arenas (2018), acrescenta às particularidades da depressão no idoso, o fato de clinicamente 

poder apresentar-se de duas formas. A primeira, com início na idade adulta, sendo persistente e re-

corrente. A segunda, com início após os 60 anos de idade, designada de depressão de início tardio, 

associada a défices cognitivos e ao aumento do risco de desenvolver demência. Esta última apresenta 

pior prognóstico, tende à cronicidade, o número de recaídas é maior, está associada a circunstâncias 

adversas de vida, a comorbilidades médicas, a baixo suporte social, a défices cognitivos, a limitações 

funcionais e morte. O idoso manifesta com menos frequência o humor depressivo, prevalecendo fre-

quentemente sintomas de irritabilidade, ansiedade, queixas somáticas e delírios (Arenas, 2018). 

Spar e La Rue (2005), fazem referência a estudos anteriores e afirmam que sentimentos de 

culpa são menos frequentes no idoso, bem como a diminuição da autoestima. Prevalecendo maiorita-

riamente a ansiedade, queixas somáticas, perda de peso e falta de apetite, alterações psicomotoras, 

psicoses, risco de suicídio e doenças médicas comparativamente ao adulto. 
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As alterações cognitivas manifestadas nos idosos deprimidos são designadas de síndrome de 

demência da depressão ou pseudodemência, sendo facilmente confundida com a verdadeira demên-

cia. (Blazer e Koenig, 1999; Sadock, Sadock & Ruiz, 2017). 

 

O prognóstico da depressão no idoso, pode ser agravado pela existência de diminuto suporte 

social, pela existência de comorbilidades médicas, pela incapacidade funcional, défices na atenção, 

alterações executivas associadas a riscos cardiovasculares, disfunção cortical e lesões vasculares, ha-

bitualmente designada de depressão vascular, constituindo um fator de risco de demência. No en-

tanto, entre os fatores de bom prognóstico, o mesmo inclui uma personalidade extrovertida, a ocupa-

ção, uma boa recuperação de episódio depressivo anterior, ausência de patologia médica e o não con-

sumo de substâncias (Firmino et al., 2014; Nogueira, 2016). 

Portanto, é fundamental na avaliação da depressão no idoso, averiguar a gravidades dos sin-

tomas, utilizando instrumentos psicométricos como a GDS; identificar antecedentes patológicos, epi-

sódios de depressão anteriores, antecedentes familiares, hábitos medicamentosos, stressores psico-

lógicos e sociais e funcionalidade do idoso; efetuar exame neurológico e avaliar défices cognitivos (e.g., 

MMSE); realizar um exame físico e exames complementares de diagnóstico (e.g., análises, eletrocar-

diograma). Deve incluir também temas mais sensíveis, mas de extrema importância, tais como ideação 

suicida, alterações sexuais, conflitos familiares e história de abusos (Nogueira, 2016). 

 

No que diz respeito ao tratamento da depressão no idoso, Arenas et al (2018), referem que 

deve ser amplo e multidisciplinar, tendo como finalidade a redução/ausência dos sintomas, a preven-

ção de recaídas e de episódios recorrentes, a melhoria da função cognitiva e a adaptação aos fatores 

stressantes psicossociais. Nogueira (2016), acrescenta que o tratamento é bastante importante na pre-

venção da funcionalidade e no risco de suicídio. 

Em Portugal, a taxa de suicídio aumenta com a idade, sendo superior comparativamente com 

as restantes faixas etárias e afeta mais o sexo masculino. Nos idosos, por constituírem um grupo de 

risco para o suicídio, torna-se imprescindível a identificação e o devido tratamento da depressão (Fir-

mino et al, 2014). 

Arenas et al. (2018), dividem o tratamento em não farmacológico, incluindo as mudanças no 

estilo de vida (e.g., exercício físico, melhor alimentação, maior interação social) e a psicoterapia. E 

farmacológico, incluindo os antidepressivos, em que a sua escolha se baseia no perfil de efeitos cola-

terais, ou seja, que tenha menor interações farmacocinéticas ou farmacodinâmicas, uma vez que a 

polimedicação no idoso é frequente.  
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Assim, o tratamento da depressão moderada a grave no idoso resulta da combinação de psi-

coterapia e da farmacoterapia. Nas depressões graves e resistentes, a neuroestimulação tem indicação 

terapêutica, nomeadamente ECT, se existir risco de suicídio, não haver resposta aos antidepressivos, 

se houver um declínio físico e de autonomia acentuado. A estimulação transcraniana também pode 

ser utilizada, no entanto apresenta menor índice de remissão quando comparada com a ECT (Arenas 

et al., 2018). 

Firmino et al. (2014) e Nogueira (2016), acrescentam a reabilitação funcional e não mencionam 

a estimulação transcraniana. Relativamente à psicoterapia, consideram os seus benefícios aliados ao 

seu baixo risco. Sendo uma modalidade terapêutica limitada, pretende essencialmente a identificação 

e análise das crenças/pensamentos disfuncionais, tendo como base esquemas de resolução de proble-

mas, incidindo sobre as cognições e o comportamento. 

Relativamente aos antidepressivos os mais indicados para o idoso, Nogueira (2016), estabelece 

como 1ª linha de tratamento, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs), tais como a 

sertalina, escitalopram, e o citalopram, que podem ser complementados pela trazodona/mirtazapina 

no causo de insónia. Os de 2ª linha são os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina 

(IRSNs), como a duloxetina, venlafaxina e bupropiom, principalmente se prevalecem queixas de apatia, 

fadiga e dificuldade de concentração. 

 

 

2.4 Treino Metacognitivo para a Depressão no Idoso 

 

 

A metacognição1, numa visão etimológica, diz respeito ao modo de pensar sobre o próprio 

pensamento. Pensar sobre o próprio pensamento «remete a uma das mais importantes capacidades 

humanas, que consiste em simultaneamente pensar e pensar acerca do pensamento» (Rocha, Queirós, 

Bravo, Silva, Marques, Oliveira, Rocha & Pereira, 2013, p.560). Ou seja, a metacognição significa pensar 

sobre os próprios pensamentos, refletindo tanto sobre os seus conteúdos, sobre os processos de per-

ceção e sobre os próprios pensamentos em si. Promovendo o envolvimento e a capacidade de escolher 

respostas mais adequadas e apropriadas às situações, incluindo também o modo como a pessoa ana-

lisa e pondera os dados recolhidos, e desta forma, como se adapta às limitações da cognição. (Jelinek 

et al., 2019; Sampaio, Pinho, Sequeira & Ferré-Grau, 2020). 

 
 

1 Meta do grego significa além e Cogitare do latim significa pensar. 
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A utilização da metacognição como intervenção terapêutica foi conceptualizada como tomada 

de consciência sobre as diferentes distorções cognitivas, de modo a corrigi-las através da reflexão so-

bre o próprio pensamento (Rocha et al., 2013). 

Apresentando como base os fundamentos teóricos cognitivo-comportamentais para a esqui-

zofrenia, o TMC difere por ter uma abordagem terapêutica distinta (Jelinek et al., 2019; Sampaio, 

2020). 

O TMC não está apenas direcionado à esquizofrenia, hoje em dia, também se aplica para a 

perturbação borderline da personalidade, perturbação obsessivo-compulsiva e depressão (Sampaio et 

al, 2020). O TMC para a depressão no idoso, é a aposta mais recente do grupo de trabalho de Neurop-

sicologia Clínica da Universidade Médica de Hamburg-Eppendorf. O TMC para a psicose foi registado 

por Steffen Moritz em 2007. Estudos recentes têm demostrado que o TMC tem um efeito benéfico 

para as pessoas que sofrem de esquizofrenia, através da diminuição dos seus delírios e da melhoria da 

funcionalidade social, estando a sua aplicação pelo EESMP validada para Portugal (Pinho, Sequeira, 

Sampaio, Rocha & Grau, 2019).  

 

O TMC para a depressão, tem como finalidade alterar crenças disfuncionais e vieses a nível da 

cognição, de forma a permitir a capacitação das pessoas para identificarem, alterarem e corrigirem 

linhas de pensamento, que a maioria das vezes se manifestam de forma inconsciente e automática. 

De uma forma simples e com recurso a exemplos da vida diária, são promovidos ensinos sobre os 

próprios pensamentos depressivos e simultaneamente a respetiva correção das formas cognitivas dis-

funcionais. Este programa é constituído por 8 sessões. A primeira sessão, promove a autoestima; a 

segunda sessão, promove a memória; a terceira, promove a perceção dos sentimentos; a quarta ses-

são, aborda o comportamento, por último as quatros sessões finais, centram-se no pensamento e ra-

ciocínio crítico. Estas sessões têm como objetivo a reflexão da própria pessoa sobre a sua forma nega-

tiva de pensamento e a própria consciencialização dos mesmos (Jelinek et al., 2019). 

 

Já o TMC para a depressão no idoso, é semelhante ao programa para o adulto, e tem como 

objetivo ajudar os participantes a identificar padrões de pensamento disfuncionais, providenciando 

um conjunto de informação e de estratégias, que visam o distanciamento dos padrões de pensamentos 

subjacente na perturbação depressiva e a resolução dos seus sintomas. O TMC na pessoa idosa com 

perturbação depressiva, apresenta algumas diferenças, tendo sido adaptado, focando-se na perspetiva 

mais especifica da depressão geriátrica, como a adaptação a novos papéis sociais (e.g., reforma), as 

perdas e as alterações físicas (Jelinek et al., 2019).  
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Os oito módulos do programa, de aproximadamente 60 minutos cada, permite aos participan-

tes identificar e redefinir valores nas suas vidas, bem como promover o processo de aceitação face a 

situações inalteráveis e inevitáveis que surgem no processo de envelhecimento. De forma semelhante 

ao TMC para adulto com depressão, o TMC para idosos com depressão, expõe vieses (meta) cognitivos 

que sustentam aos sintomas depressivos, com recurso a exemplos práticos da vida cotidiana e a exer-

cícios divertidos que promovem o envolvimento dos participantes, fornecendo uma visão sobre as es-

tratégias de pensamento disfuncionais, como a catastrofização e ruminação que culminam no au-

mento do sofrimento emocional. Desenvolvido para pessoas a partir dos 60 anos, tem em considera-

ção a individualidade da pessoa e o seu processo de envelhecimento. Considerando o envelhecimento 

como uma fase inevitável da vida, associado a mudanças que podem contribuir e até desencadear 

sintomas depressivos (Jelinek et al., 2019). 

 

O conteúdo dos módulos 1, 5, 6 e 7 do TMC para idosos são idênticos aos do TCM para adultos. 

Os conteúdos apresentados nos módulos 2, 3, 4 e 8 são os que diferem significativamente, tendo sido 

adequados à pessoa idosa com depressão. Desta forma, o módulo 1, foca-se no pensamento e racio-

cínio, mais especificamente no viés cognitivo filtro mental e supergeneralização. O módulo 2, tem 

como tema a memória, abordando as distorções de memória e as mudanças de memória devido ao 

envelhecimento. O módulo 3, aborda a aceitação, focando a aceitação de mudanças de vida e as afir-

mações “deveria”. O módulo 4, tem como tema os valores, identificando valores e estratégias para 

viver uma vida baseada em valores. O módulo 5, aborda vieses cognitivos como a amplificação ou 

minimização e o estilo atributivo depressivo. O módulo 6, é sobre comportamentos e estratégias, mais 

especificamente sobre estratégias comportamentais disfuncionais como o isolamento social, a rumi-

nação e a supressão de pensamento. O módulo 7, volta a focar-se no pensamento e raciocínio, com 

destaque para os vieses cognitivos de saltar para conclusões, leitura de mentes e a catastrofização. 

Por último o módulo 8, aborda a autoestima e tem como objetivo promover mudanças da auto perce-

ção negativa através de imagens. (Jelinek et al., 2019). 

 

Importa ressalvar que o programa apresenta um formato de grupo aberto e deve ser constitu-

ído por um grupo de três a dez participantes. Todo o material de apoio às sessões encontra-se dispo-

nível no site da universidade de neuropsicologia de Hamburg-Eppendorf. 
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2.5 Base Teórica de Suporte às Intervenções do Enfermeiro Especialista em  

Saúde Mental e Psiquiátrica 

 

 

A prática de enfermagem é uma prática baseada na ciência e uma prática baseada na teoria. 

Segundo Nunes (2018), «a enfermagem é uma disciplina do conhecimento que se materializa, no nível 

operatório, numa profissão e que o exercício da profissão concorre para o fluxo de conhecimento» 

(p.36). 

Assim sendo, Alligood e Tomey (2004), referem que a enfermagem apresenta uma estrutura 

de conhecimento essencial ao reconhecimento da enfermagem enquanto disciplina e profissão. Em 

conjunto, a investigação e a teoria em enfermagem conceberam a ciência de enfermagem que conhe-

cemos hoje. O desenvolvimento da teoria em enfermagem foi essencial para o desenvolvimento da 

enfermagem e destaca a utilização desse conhecimento como guia do pensamento crítico fundamen-

tal à prática profissional. Lopes (2006), refere a este respeito:  

«qualquer pessoa que desenvolva a sua atividade ligada a uma das muitas práticas (e.g., en-
fermagem, medicina, ensino, …), precisa da teoria como quem precisa de um mapa para se 
orientar num local desconhecido, contudo a realidade com que se depara exigir-lhe-á que de-
senvolva competências para lidar com as dificuldades e as surpresas que lhe estão associadas» 
(Lopes, 2006, p.26) 
 

A teoria concede significado ao conhecimento, tendo como finalidade melhorar a prática atra-

vés da descrição, explicação e antecipação dos fenómenos. Assim sendo, trata-se de uma ferramenta 

necessária para o pensamento crítico na prática, no ensino, na gestão e na investigação em enferma-

gem (ALLIgood & Tomey, 2004). 

A enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, de acordo com a Ordem dos Enfermeiros (OE) 

(2015), é uma especialidade inserida na disciplina e na profissão de enfermagem, que acrescenta uma 

prática que enfatiza um conjunto mais profundo de conhecimento, uma elevada capacidade de síntese 

de informação, uma elevada complexidade de habilidades e saberes, e de um conjunto de interven-

ções com implicações na melhoria da autonomia. Desta conceção importa acrescentar que a mesma 

é: 

«sustentada na evidência científica e apoiada nas teorias de enfermagem, psicologia, psicos-
sociais e neurobiológicas, persegue os mais elevados padrões de qualidade no cuidar. A abor-
dagem holística, suportada na relação de ajuda, tem em conta as necessidades e as capacida-
des dos indivíduos, famílias e comunidades» (O.E, p. 1734). 
 

Perante o exposto, várias teorias serviram e servem, de alicerce para os cuidados de enferma-

gem especializados no contexto da prática, como também para a construção do presente relatório e 
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para o desenvolvimento pessoal, pois cada modelo representa valores que se enquadram de forma 

singular e única, em cada pessoa. Desta forma, destacamos a forte influência das teorias de Peplau, 

Lopes e Gottlieb, mas sem deixarmos de referir o contributo de teóricos como Chalifour e Rogers. 

Tendo em consideração que o exercício da profissão de enfermagem centra-se na relação in-

terpessoal entre enfermeiro e a pessoa/grupo/família/comunidade, e que serve de base para o “cui-

dar” em enfermagem, daremos destaque à relação psicoterapêutica. 

Desta forma, os modelos teóricos selecionados centraram-se na relação terapêutica, mais pre-

cisamente na relação psicoterapêutica, uma vez que são indispensáveis nas intervenções do EESMP 

(e.g., executar relação de ajuda, executar escuta ativa, executar apoio emocional) à pessoa idosa com 

o diagnóstico de enfermagem de humor depressivo. No seu conjunto, estes modelos de interação, 

para além de orientarem as intervenções nos cuidados de enfermagem, suportaram reflexões e sem 

dúvida promoveram o processo de desenvolvimento pessoal. Deste modo, passamos a destacar: 

 

Hindegard Peplau, considerada a mãe da enfermagem psiquiátrica, com a sua teoria das rela-

ções interpessoais. As suas contribuições foram enormes para a especialidade da enfermagem psiquiá-

trica, como para a enfermagem em geral. De acordo com Howk (2004), Peplau, foi uma das primeiras 

teóricas que surgiu desde Nightingale, a apresentar uma teoria para a enfermagem, sendo o seu tra-

balho considerado como pioneiro na área. Peplau, em 1952 publicou o livro Interpersonal Relations in 

Nursing, onde desenvolvia a teoria das relações interpessoais. A sua teoria apresenta-se como uma 

teoria de médio alcance, dirigida para a prática de enfermagem, com influências de outros campos 

científicos e focada na relação entre o enfermeiro e a pessoa. Na época, a prática de enfermagem 

incluía ação sobre, para e pela pessoa, no entanto, Peplau mudou este paradigma na natureza da re-

lacional entre o enfermeiro e a pessoa, ao considerar a pessoa como parceira no processo de enfer-

magem. 

Inclusivamente, distanciou-se de uma orientação da doença, em prole do significado psicoló-

gico dos acontecimentos, das emoções, dos sentimentos e comportamentos, de forma a serem anali-

sados e incluídos nas intervenções de enfermagem. Desta forma, a enfermeira ensinava a pessoa a 

experimentar os seus sentimentos e explorava com ela, como lidar com os seus próprios sentimentos, 

procurando desenvolver a própria competência da enfermeira para o uso destes conceitos (Howk, 

2004).  

 

Este processo relacional, segundo a teoria de Peplau, desenvolve-se em quatro fases, orienta-

ção, identificação, exploração e resolução. A fase de orientação, corresponde ao início da relação, 

sendo a fase pela qual a enfermeira identifica e compreende o problema e determina a necessidade 
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de ajuda da pessoa. Na fase de identificação, a pessoa identifica-se com quem a ajuda, e a enfermeira 

permite a descoberta de sentimentos, com intuito de ajudar a pessoa a compreender a doença como 

uma experiência que volta a orientar os seus sentimentos, que fortalece as forças positivas da perso-

nalidade e que favorece a satisfação pessoal. Na fase de exploração, a pessoa retira todos os benefícios 

oferecidos através da relação, sendo a fase em que enfermeira define novos objetivos através do seu 

esforço pessoal e da transferência do poder para a pessoa. Por último, temos a fase de resolução, em 

que a pessoa estipula novos objetivos e desprende-se da identificação com a enfermeira. Peplau, pa-

ralelamente descreveu seis papéis da enfermagem que decorrem nas fases de relação: papel de estra-

nha, de pessoa de recurso, de professora, de líder, de substituta e de conselheira. Para a qual, as téc-

nicas interpessoais servem o propósito de ajudar o doente a recordar e compreender o acontecimento 

que está a vivenciar, de forma a integrar a experiência, em vez de ser desintegrada de outras experi-

ências de vida (Howk, 2004). 

 

Numa outra perspetiva, temos a teoria de médio alcance de Manuel Lopes, desenvolvida sobre 

a relação enfermeiro-pessoa como intervenção terapêutica, que consideramos ser uma “bússola” nor-

teadora na prestação de cuidados. Lopes (2006), caracteriza a relação como um meio de intervenção 

terapêutica, para além de ser um instrumento terapêutico em si, e ressalta a importância e a influência 

do contexto na relação. Na sua teoria, o foco de atenção da enfermagem é a pessoa, a família e o 

contexto onde estão inseridos, pressupondo que os cuidados de enfermagem prestados têm origem 

multifocal. 

A natureza da relação e o processo de relação são fortemente explorados, e considerados 

como componentes que se complementam e se relacionam, mas diferenciados. A primeira (natureza 

da relação), diz respeito ao processo de avaliação diagnóstica e ao processo de intervenção terapêutica 

em enfermagem; a segunda (processo de relação), engloba as três fases distintas da relação, compre-

endendo: o início da relação, o corpo da relação e o fim da relação (Lopes, 2006). 

 

O mesmo autor, considera o processo de avaliação diagnóstica como a avaliação e constante 

(re)avaliação do enfermeiro relativamente ao processo de saúde-doença da pessoa/família, constitu-

indo-se como um método dinâmico, contínuo e decorrente da interação relacional entre ambos, na 

conjugação da tripla perspetiva: vivencial, biomédica e de ajuda. Para a compreensão da perspetiva 

vivencial, o enfermeiro direciona a atenção para a compreensão da evolução da situação vivenciada 

pela pessoa/família, sendo caraterizada pelo modo como se proporciona espaço, para que a pessoa 

narre a sua situação e descreva o que sabe, o que pensa, o que sente e o que a preocupa. Na compre-
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ensão da perspetiva biomédica, o enfermeiro deve deter conhecimento do diagnóstico médico subja-

cente ao processo psicopatológico. Por último, a perspetiva de ajuda, onde o enfermeiro pode assistir 

e ajudar a pessoa, analisando como tudo interfere e como se relaciona ao nível das suas atividades, a 

qual está interligada com as necessidades inerentes pela condição vivencial e biomédica (Lopes, 2006). 

 

Relativamente ao processo de intervenção terapêutica, este engloba a totalidade das interven-

ções de enfermagem, direcionadas à pessoa e família, tendo em conta o contexto situacional. Para 

concluir, o processo de avaliação diagnóstica está sempre presente ao longo da relação e acontece de 

forma simultânea com a intervenção, caraterizando-se como um processo sistemático, e em constante 

avaliação /(re)avaliação da situação da pessoa/família. Ou seja, o processo de avaliação diagnóstica é 

sobreponível com o processo de intervenção terapêutica em enfermagem. Não existe uma delimitação 

onde termina um processo e se inicia o outro, o mesmo está diluído na ação que é desenvolvida pelo 

enfermeiro, procurando ir de encontro às necessidades da pessoa/família e respondendo através de 

intervenções, à compreensão de como é experienciada a situação de saúde-doença da pessoa (Lopes, 

2006). 

 

Por fim, não poderemos deixar de mencionar a forte influência de Laurie Gottlieb, com a teoria 

do cuidar em enfermagem baseada nas forças. Sendo uma teoria relativamente recente, apresenta um 

carater abrangente e dinâmico. Não sendo especifica da área da saúde mental e psiquiátrica, é uma 

teoria humanística que destaca a relação terapêutica e as intervenções terapêuticas, num trabalho de 

parceria colaborativa entre o enfermeiro-pessoa, com aplicabilidade a diversos tipos de contexto e a 

várias situações de doença. Caracterizada por ser futurista e positiva, orientada para o que funciona 

de melhor na pessoa (forças) e não para o défice, oposta ao modelo biomédico prescritivo. O seu foco 

são as forças da pessoa/família/comunidade, com vista à saúde e cura (Gottlieb, 2016). 

 

Gottlieb (2016), considera que as forças são qualidades únicas e recursos da pessoa, que defi-

nem a sua pessoalidade e que contribuem para a sua saúde e cura. Considerando-as como recursos 

inestimáveis de poder e energia, que a pessoa usa para enfrentar os desafios e para a qualidade da sua 

vida. Simultaneamente, também exercem influência no modo com a pessoa e família se agrupam, re-

cuperam e se curam depois de uma agressão que causou trauma físico e/ou emocional. 

Enfatiza a importância da colheita de dados, juízo clínico e decisões clínicas orientadas pela 

observação, escuta e reflexão, ou seja, (re)treinar os oito sentidos. Evidência a importância do enfer-

meiro para a identificação, desenvolvimento, avaliação e descoberta/descultar das forças da pessoa, 

o chamado processo em espiral, bem como as qualidades essenciais do enfermeiro para trabalhar as 
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forças. Ou seja, a intervenção do enfermeiro passa por ajudar a pessoa a descobrir essas forças e si-

multaneamente trabalhar esse potencial intrínseco em si próprio (Gottlieb, 2016). 

Em síntese, podemos afirmar que se trata de uma teoria que transmite uma perspetiva futura 

dos cuidados de saúde, que apela ao reforço da necessidade de assumir novas direções, novos para-

digmas, novos pensamentos e de refazer modelos desatualizados, focados na doença e orientados 

para os problemas (Gottlieb, 2016). 
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3 DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM 

SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA 

 

 

Ao longo deste capítulo serão descritas, analisadas, refletidas e avaliadas todas as atividades e 

intervenções desenvolvidas durantes o período de estágio, tendo como referência o processo de cui-

dados especializados em saúde mental e psiquiátrica, bem como as competências especificas do 

EESMP.  

 

 

3.1 Cuidados de Saúde Mental à Pessoa em Fase Aguda 

 

 

A fase aguda da doença mental é marcada pelo desequilíbrio e pelo sofrimento. A grande vul-

nerabilidade em que se encontra a pessoa e a sua família torna-se uma realidade diária, competindo 

ao EESMP identificar os processos de sofrimento e dar resposta aos mesmos, através das suas inter-

venções especializadas. A relação é a base do cuidar em enfermagem, e como tal, torna-se num ele-

mento imprescindível na nossa prática.  

A envolvência na prestação direta de cuidados aos doentes (e.g., autocuidados), permitiu co-

nhecer, identificar, planear e desenvolver intervenções psicoterapêuticas (e.g., escuta ativa, apoio 

emocional, relação de ajuda), tendo em consideração as necessidades individuais de cada pessoa, de 

forma a promover o estabelecimento de uma relação de confiança e terapêutica, e o desenvolvimento 

das competências relacionais do EESMP. 

 

No início do estágio, verificou-se o confronto com uma nomenclatura muito própria da área, 

salientando a necessidade de aprofundar conhecimentos. Os processos psicopatológicos mais fre-

quentes no internamento, a psicofarmacologia e as intervenções a serem aplicadas pelo EESMP, tam-

bém mereceram maior aprofundamento de conhecimentos, para além dos adquiridos nas unidades 

curriculares, através da pesquisa bibliográfica, e complementada pela orientadora e restantes profis-

sionais. 
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Após a alta, os utentes são acompanhados na consulta externa. A consulta de enfermagem é 

realizada pelo enfermeiro do internamento destacado para a mesma. Desta forma, também se pro-

porcionou prestar cuidados de enfermagem especializados pós-alta, nomeadamente na gestão da ade-

são terapêutica, administração medicamentosa e na avaliação do estado mental dos utentes. A opor-

tunidade de realizar este contato individualizado de cuidados, permitiu uma visão mais precisa da es-

tabilização da doença mental e da rede de apoio que está por detrás da mesma. Contribuiu para uma 

maior compreensão da pessoa com doença mental inserida na sociedade, a importância da sua satis-

fação pessoal, da funcionalidade, da qualidade de vida e da sua autonomia. 

 

Relativamente à formação neste contexto de estágio, estava prevista uma sessão de formação 

em serviço, mas a sua realização não foi concretizada pela suspensão da mesma, devido à elevada 

atividade pandémica. Apenas se mantinha a reunião multidisciplinar (e.g., psiquiatras, enfermeiro, te-

rapeuta ocupacional, psicóloga e TSS), realizada todas as quartas-feiras de cada semana. Houve opor-

tunidade de assistir e participar na discussão de casos clínicos dos utentes internados. Todos os ele-

mentos têm uma voz ativa e cada um analisa e descreve a evolução do utente na sua área de atuação, 

faz-se propostas de intervenção e discute-se conjuntamente a preparação da alta, os recursos de apoio 

na comunidade e o suporte familiar. A qual, consideramos de extrema importância para a melhoria da 

qualidade dos cuidados à pessoa e pela continuidade dos cuidados em si. 

A relação estabelecida com a equipa multidisciplinar foi desenvolvida através de uma atitude 

proativa, recetiva às aprendizagens, orientada pela curiosidade e norteada através de uma comunica-

ção assertiva. 

 

Todas as atividades desenvolvidas com os utentes se tornaram preciosas, na medida que cons-

tituíram oportunidades de interação, que permitiam a recolha de dados, através da observação, da 

comunicação, e da partilha de sentimentos, que conjugada com a restante informação, possibilitam 

um juízo clínico mais coerente e consequentemente uma avaliação diagnóstica de enfermagem e a 

adequação de intervenções individualizadas. Um exemplo da importância do estabelecimento de uma 

relação de confiança, da comunicação e da relação terapêutica, ocorreu na sala de trabalho de enfer-

magem ao proceder à avaliação dos sinais vitais. Percebemos que este constituía uma oportunidade 

de comunicar com os utentes e avaliar a sua postura, atitude e comportamento, bem como um mo-

mento para que o mesmo se pudesse exprimir, sem ser demasiado invasivo na abordagem. 

As perguntas que serviam de mote para conversação e respetiva avaliação do estado do doente 

eram: como se sente? dormiu bem durante a noite? E a partir daí eram obtidas informações impor-

tantes. Num desses momentos, uma utente, recém-chegada ao serviço, de 80 anos, com uma possível 
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demência inicial com sintomas psicóticos, manifestou necessidade de exprimir os seus sentimentos e 

de ser ouvida. Perante tal necessidade, deslocámo-nos para um sítio mais reservado e a doente teve a 

oportunidade de expressar tudo o que sentia. Ao contar a sua história de vida, passamos a compreen-

der a sua vivência, as suas preocupações, e os seus medos. O sentimento foi de gratidão pela partilha 

da sua história de vida e de empatia. A escuta atenta, o apoio emocional e a relação terapêutica de 

ajuda foram selecionadas como intervenções na resposta a tal solicitação. 

 

As entrevistas realizadas durante o estágio foram essenciais no processo de construção de uma 

relação terapêutica. Segundo Lopes (2006), a «entrevista pode ser vista como um processo de intera-

ção social entre duas pessoas» (p.115). Como técnica de colheita de informação é fundamental ter em 

conta o contexto onde a mesma se realiza (e.g., espaço, mobiliário, o posicionamento e a própria re-

presentação do espaço dos intervenientes). Chalifour (2009), refere a entrevista como: 

«um tipo particular de interações verbais e não verbais formais entre um interveniente e um 
cliente, ao longo das quais os participantes utilizam certos modos de fazer e estar em função 
da compreensão dos seus papéis, do contexto, das suas características particulares, do conte-
údo tratado, dos objetivos esperados e do tempo que acordaram para este fim» (p. 36). 
 
Como tal, a primeira entrevista realizada à utente selecionada para o caso clínico, teve como 

objetivo compreender a situação, a problemática e as necessidades sentidas pela mesma. Após breve 

apresentação, e feito o acolhimento, foi fornecida toda a informação necessária à utente, e explicado 

o motivo pelo qual estávamos reunidas. Deu-se primazia à escuta ativa, considerando a utente como 

foco principal de toda a atenção, numa atitude de presença focada no “aqui e agora” (imediatismo), 

no suporte, na exploração e na busca de clarificação da situação vivenciada pela utente. O setting 

escolhido reunia as condições adequadas, era uma sala calma, fechada e sem qualquer tipo de inter-

rupção ou barulho, promovendo a privacidade da pessoa. A interação estabelecida e a entrevista fo-

ram supervisionadas pela orientadora de estágio. 

 

A entrevista focou-se na compreensão da doença, no que a utente pensava sobre a mesma, 

no que sentia e principalmente no que a preocupava no momento. Também se procurou compreender 

se a utente possuía estratégias para lidar com o seu processo de doença, e quais eram as suas neces-

sidades e expetativas. Incidiu para além da história pessoal e o seu contexto, a história familiar, os 

antecedentes de saúde, a história de saúde atual e a avaliação do estado mental da utente. 

Com o objetivo de quebrar a barreira inicial e se estabelecer uma relação de confiança com a 

utente, procedeu-se à entrevista. A utente demonstrou-se recetiva e cooperante dentro das suas limi-

tações cognitivas e emocionais no momento, mostrando satisfação pela atenção recebida. Foi avaliada 

a comunicação verbal expressa pela utente, bem como a comunicação não verbal, expressa pela sua 
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atitude e pelo comportamento. Desta forma, considerou-se a importância de manter uma posição pró-

xima, acompanhada de toque, de olhar focado na pessoa, de escuta, respeitando os silêncios que se 

interpunham e favorecendo o convite a prosseguir. Consciente também das implicações das próprias 

características pessoais enquanto enfermeira, das atitudes, comportamentos, crenças, valores e expe-

riências anteriores. No entanto, consideramos que foram consciencializados e integrados, não ha-

vendo interferências durante a entrevista. 

 

Um pouco mais difícil foi aplicar algumas técnicas de comunicação verbal, que requerem treino 

e bastante habilidade por parte do enfermeiro. Entre as mais utilizadas conscientemente destaco: os 

reflexos, a síntese, as questões abertas essencialmente, mas também fechadas, questões diretas e o 

feedback. Destaco o elevado nível de concentração pessoal inicial para colocar estas técnicas em prá-

tica, consciente do esforço que mantinha, foi possível não ter expetativas tão elevadas numa primeira 

entrevista, principalmente quando a utente ainda apresentava uma desorganização acentuada do pen-

samento e instabilidade emocional. A segunda entrevista serviu de certa forma para aprimorar a utili-

zação dessas técnicas. 

A entrevista possibilitou um verdadeiro sentimento de “estar em relação” com a utente. Se-

gundo Lazure (1994), a palavra relação implica a existência de contatos, de elos e de coexistência. O 

termo “estar em relação” num contexto de relação de ajuda implica tanto à presença física, bem como 

todo o ser da própria enfermeira. Assim sendo, implica estar consciente da interação que se estabelece 

com a pessoa e o elevado empenho profissional, com vista ao crescimento e à resolução dos proble-

mas, respeitando a singularidade da sua personalidade. 

Portanto, seguindo esta ordem de ideias, as competências relacionais desenvolveram-se de 

acordo com as características da relação terapêutica de ajuda. 

Rogers (2009), considera que a presença humana e a consciência do terapeuta são mais im-

portantes do que o próprio treino técnico. Para haver crescimento humano é fundamental haver re-

quisitos, tais como a empatia, a aceitação e a consideração positiva. Este autor, cria uma perspetiva 

terapêutica do homem, isto é, tinha em atenção a sua preocupação com o outro, considerando-o como 

um individuo livre, que acredita na sua própria autenticidade e presença, e por fim, defendia que cada 

paciente apresenta um potencial positivo dentro de si. Neste contexto, para proporcionar ao cliente 

este tipo de relação, é fundamental ser genuíno, o que significa estar consciente, o mais possível dos 

seus sentimentos, de poder através das palavras e do seu comportamento, ter a capacidade para ex-

pressar os próprios sentimentos, pois só assim, o outro pode ir em busca da sua realidade com sucesso. 

 



Treino Metacognitivo aplicado pelo Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 
à Pessoa Idosa com Depressão 

 

47 
 

Ao proporcionar uma relação com base na autenticidade e transparência, tendo em conta os 

próprios sentimentos reais; ao aceitar afetuosamente o outro, com respeito e apreço, considerando-

o como um ser distinto; ao possuir uma sensibilidade de ver o mundo da pessoa e a própria pessoa da 

sua perspetiva, então a outra pessoa envolvida na relação, irá compreender e experienciar fragmentos 

de si, que se encontram reprimidos. Terá um sentimento de integração com uma aptidão efetiva; ca-

minhará para a pessoa que idealizava ser, tornando-se mais autoconfiante e auto-diretivo; será mais 

compreensivo, com uma melhor capacidade de aceitação dos outros; terá um sentimento de realiza-

ção pessoal, com a sua unicidade e auto-expressividade e por fim sentirá uma maior capacidade de 

enfrentar os problemas que vão surgindo ao longo da vida, com uma outra tranquilidade (Rogers, 

2009). 

Segundo Chalifour (2008), num contexto profissional, a Relação de Ajuda consiste: 

«numa interação particular entre duas pessoas, o interveniente e o cliente, cada uma contri-
buindo pessoalmente para a procura e a satisfação de uma necessidade de ajuda. Para tal o 
interveniente adota um modo de estar e fazer, e comunica-o de forma verbal e não verbal em 
função dos objetivos a alcançar. Os objetivos estão ligados ao pedido de ajuda do cliente e à 
compreensão que o profissional tem dessa dificuldade» (p.33). 

 

De acordo com o mesmo autor, os objetivos da relação de ajuda são vários, como proporcionar 

a presença de um contacto afetivo e físico através dos sentidos; ter a certeza que o cliente seja com-

preendido, através da promoção de um clima de respeito, calor e principalmente de confiança; ofere-

cendo um serviço personalizado e que corresponda às expectativas do cliente; promovendo a partici-

pação de uma forma otimizada do cliente; que o cliente faça da experiência da relação uma oportuni-

dade para aprender e de se desenvolver; utilizando de uma forma flexível e adaptada a experiência da 

relação com a finalidade de que contribua para o fim terapêutico que era pretendido e por fim consi-

derando o seu uso em determinadas situações de forma a ser um meio terapêutico privilegiado, para 

uma melhor compressão de relacionamentos traumáticos anteriores. Enfatizando atitudes essenciais 

por parte do interveniente como: a compreensão, a autenticidade, o respeito caloroso, a compaixão e 

a esperança (Chalifour ,2008). 

Consideramos que todas estas atitudes estiveram presentes durante este contexto relacional 

e que não se observaram fenómenos de transferência, nem contratransferência, tendo sido mantidos 

os limites da relação profissional. 

 

Para melhor consolidar o desenvolvimento de competências, foi efetuado um caso clínico. A 

sua realização demonstrou ser uma ferramenta bastante vantajosa, por permitir aplicar na prática to-

dos os conhecimentos inerentes ao estabelecimento de uma relação terapêutica, adquiridos nas uni-

dades curriculares teóricas.  



Treino Metacognitivo aplicado pelo Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 
à Pessoa Idosa com Depressão 

 

48 
 

A seleção da utente foi baseada no seu diagnóstico clínico, que neste caso específico foi a de-

pressão psicótica. Assim, procedeu-se tendo em conta o respetivo processo de enfermagem. A pri-

meira etapa, consistiu na avaliação inicial da utente com a respetiva recolha de informação através de 

várias fontes como: a observação da utente no seu contexto, a consulta do processo clínico, através 

de outros profissionais e com base numa primeira entrevista realizada à utente. A segunda etapa, con-

sistiu em elaborar os diagnósticos de enfermagem, tendo em consideração as suas necessidades e 

problemas, tendo como fundamento toda a informação recolhida, de forma a permitir um julgamento 

clínico mais preciso, e consequentemente a prestação de cuidados de enfermagem de qualidade. Na 

terceira etapa, foram identificados os objetivos terapêuticos e delineado o plano individualizado de 

intervenções. Na quarta etapa, foram implementadas as estratégias definidas, baseada na parceria 

com a utente e na relação de terapêutica estabelecida. E por último, realizou-se uma nova entrevista, 

sendo verificável a modificação de comportamento, o progresso e a eficácia das intervenções aplica-

das, e registadas através da classificação internacional para a prática de enfermagem (CIPE) e da clas-

sificação das intervenções de enfermagem (NIC). Por sua vez, serviu também de oportunidade de 

(re)avaliação do diagnóstico de enfermagem e de possíveis novas intervenções. Importa realçar que 

nesta avaliação foram aplicados diversos instrumentos psicométricos. 

 

A relação estabelecida inicialmente com a utente não foi fácil, devido à elevada agressividade 

expressa pela mesma, relacionada com a passagem do seu internamento a compulsivo, servindo de 

certa forma como obstáculo à respetiva comunicação e consequentemente à relação terapêutica. No 

entanto, após análise e um certo distanciamento da situação, verifica-se que foi um fator desafiador e 

que enriqueceu o percurso e a “conquista” pela relação. Desta forma, considera-se que a elaboração 

do caso clínico contribuiu para uma real aprendizagem, para o desenvolvimento pessoal e profissional 

na compreensão da doença mental e das suas repercussões na vida da pessoa, e consequentemente 

para o desenvolvimento de competências como futura EESMP. Devido à sua complexidade e dimen-

são, o caso clínico é apresentado como apêndice (Apêndice A). 

 

Além da intervenção no internamento de agudos, foi ainda possível durante dois dias realizar 

consultas na Unidade Funcional Infato Juvenil. A responsabilidade da consulta é da enfermeira orien-

tadora do estágio. A mesma é dirigida a famílias e jovens sinalizadas pelas várias entidades da região 

(e.g., tribunal de menores, comissão de proteção de crianças e jovens), apresentando diversas proble-

máticas (e.g., conflitos familiares, delinquência juvenil) para intervenção no âmbito da terapêutica fa-

miliar. As consultas de enfermagem na altura, estavam limitadas às consultas telefónicas, o que não 
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permitiu uma intervenção mais ativa neste âmbito. Estes dois momentos foram pautados pela obser-

vação e pela reflexão conjunta das vivências dos pais perante jovens problemáticos e com patologias 

psiquiátricas. A discussão e reflexão destas situações foi promovida em conjunto com duas alunas da 

licenciatura, sendo notório a falta de recursos nesta área, nomeadamente a inexistência de pedopsi-

quiatra e de psicóloga no momento, e a tempo parcial a terapeuta ocupacional. A tempo inteiro apenas 

se encontrava a terapeuta da fala, a técnica administrativa e a auxiliar de ação médica, o que evidência 

uma notória falta de recurso humanos para trabalhar na área, e a falta de equidade dos cuidados pres-

tados à população desta faixa etária na região. As crianças e jovens que requerem acompanhamento 

de pedopsiquiatra são enviados para lisboa para serem acompanhadas. 

 

 

3.1.1 Reflexão Sobre o Cuidar em Saúde Mental à Pessoa em Fase Aguda 

 

 

Na realização deste estágio, optou-se pela realização de um diário, de forma a registar todos 

os eventos e promover a reflexão. Hoje, consideramos ter sido de extrema importância dado o inter-

valo de tempo entre os dois estágios e o respetivo relatório. A sua realização proporcionou uma maior 

consciencialização da prática, com vista à melhoria na prestação dos cuidados e o próprio desenvolvi-

mento pessoal. A este processo poderíamos designar de “meta aprendizagem”, pensar sobre o apren-

der.  

O primeiro dia de estágio, foi marcado pelas apresentações, pela identificação das problemá-

ticas dos doentes internados e pelo conhecimento do serviço e da sua dinâmica. O sentimento de 

confiança estava presente, no entanto, importa referir a estranheza e o medo do desconhecido, sen-

tido após a entrada no serviço, pelo fato de a porta de entrada ser fechada à chave. No pensamento 

pairava a ideia de estarmos a entrar num campo desconhecido e enigmático, para a qual desconhecí-

amos as próprias capacidades e limitações. O fato é, que nunca se proporcionou entrarmos num ser-

viço de psiquiatria e as experiências profissionais sempre foram em sentido contrário (e.g., serviço de 

urgência). 

 

A inexperiência na área, sempre foi considerada uma desvantagem que acompanhou todo o 

percurso académico do mestrado e que requereu um esforço maior para a compreensão de toda a 

problemática. No entanto, após alguns dias de estágio este sentimento foi-se dissipando, tendo sido 

compreendido e integrado, principalmente após a ocorrência de um evento com uma doente com 

internamento compulsivo, sem insight para a sua situação clínica, com elevada agressividade e que 
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queria a todo custo sair do serviço, ficando todo o dia junto à porta esperando uma oportunidade para 

a fuga. Para esta doente o risco de fuga era elevado, sendo fundamental preservar a sua segurança e 

a continuação do tratamento, com vista à recuperação da situação atual de doença e à autonomia. 

Face a este foco, identificou-se o diagnóstico de risco de fuga, de acordo com a CIPE, e foram imple-

mentadas intervenções como: esclarecer a situação legal da sua situação; vigiar e monitorizar o po-

tencial risco de fuga; oferecer tranquilidade e conforto; discutir o motivo do desejo de sair do trata-

mento e encorajar o compromisso de continuar o tratamento, de acordo com a NIC e a CIPE. Cuja a 

avaliação dos resultados demonstram ser eficazes e benéficos, com ganhos para a doente. 

 

Ao analisarmos o percurso efetuado, constatamos que foi o mais acertado. Aliás, consideramos 

que no contexto de internamento, é mais fácil por em prática tudo o que aprendemos nas unidades 

curriculares teóricas. Primeiro, pela permanência constante dos utentes no serviço. Segundo, pela fa-

cilitação do contexto à aplicação do processo de enfermagem.  

O internamento de psiquiatria é um contexto de estágio fundamental para a formação dos 

futuros EESMP, oferecendo uma vasta oportunidade para aplicar na prática de cuidados os conheci-

mentos adquiridos na parte teórica do curso. Neste sentido, concordamos que efetivamente todos os 

futuros EESMP deveriam realizar um dos seus estágios neste contexto.  

 

Consideramos haver uma evolução nítida enquanto pessoa e profissional, no que diz respeito 

à tomada de consciência que a relação terapêutica é muito complexa, e que é de extrema importância 

conhecermo-nos a nós próprios, enquanto pessoa que “habitamos”. As nossas crenças, valores, prin-

cípios, atitudes, sentimentos, postura e comportamentos, podem influenciar de forma positiva ou ne-

gativa, “o estar com o outro”. 

Foi na proximidade com o doente mental em fase aguda, que percebemos que o limite que 

separa a saúde mental, da doença mental é ténue. 

Para se estabelecer uma verdadeira e genuína relação terapêutica é fundamental nos conhe-

cermos primeiro a nós próprios, para efetivamente nos “utilizarmos” como instrumento terapêutico. 

Este caminho de autodescoberta não é fácil, e molda-se pela constante mobilização do inconsciente, 

trazendo muitas vezes à superfície sentimentos, emoções e acontecimentos escondidos, e que de certa 

forma também implicam sofrimento. Cabe a nós, futuros EESMP, saber gerir e utilizar estes recursos 

inerentes, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional, bem como para o desenvolvi-

mento do outro. 

Consideramos que já houve evolução no desenvolvimento na tomada de consciência pessoal, 

no entanto este processo é continuo, e pensar sobre ele já é um indício para o por em prática. 
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Neste caminho, verificamos que o importante são os sentimentos, dar espaço ao outro para 

expressar as suas emoções, preocupações e angústias. Cada ser é único e deve ser respeitado pela sua 

singularidade, direitos e dignidade. Olhar para a pessoa de uma forma holística em todas as suas ver-

tentes é fundamental para o processo de recuperação. 

Ao aceitarmos e reconhecermos os próprios valores, aprendemos a aceitar e respeitar as dife-

renças e particularidades do outro. Neste sentido, devemos referir que estes conceitos estão intrínse-

cos à personalidade pessoal. O estabelecimento de uma relação baseada na empatia, confiança, res-

peito, autenticidade, aceitação, atitude não crítica, calor e simpatia estão integrados como sendo con-

ceitos próprios desde há muito tempo, e que de certa forma, presentemente, foram melhorados e 

explorados intencionalmente com o objetivo de potenciar a relação terapêutica. 

 

Este estágio contribuiu para aumentar a compreensão pelo doente mental, e a própria saúde 

mental e psiquiátrica, tendo superado as expetativas previstas.  

 

 

3.2 Cuidados de Saúde Mental à Pessoa em Contexto Comunitário 

 

 

O estágio final decorreu através da integração numa das equipas de psiquiatria, mais precisa-

mente numa equipa de enfermagem geriátrica. A equipa é constituída pela enfermeira, TSS e psiquia-

tra. Recentemente sofreu alterações, estando ainda em fase de adaptação e transição às mesmas. A 

consulta de enfermagem geriátrica funciona todos os dias da semana das 9h às 17h e tem uma duração 

aproximada de 30 minutos. 

Este contexto de estágio proporcionou a participação e desenvolvimento de consultas de en-

fermagem geriátrica; gestão terapêutica na sala de tratamento e visitas domiciliárias; a participação 

na formação interna em serviço, bem como a apresentação aos enfermeiros do serviço do projeto de 

intervenção TMC para a depressão no idoso; a participação em formação na comunidade; a participa-

ção em grupo de intervenção de cuidadores; a participação na reunião multidisciplinar e a realização 

de uma instrução de trabalho relativa ao TMC para a depressão no idoso. 

Segundo o padrão documental de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, os cuidados de 

enfermagem de saúde mental e psiquiátrica requerem especificidades e englobam:  

«a excelência relacional, a mobilização de si mesmo como instrumento terapêutico e a mobi-
lização de competências psicoterapêuticas, socioterapêuticas, psicossociais e psicoeducativas 
durante o processo de cuidar da pessoa, da família, do grupo, e da comunidade, ao longo do 
ciclo de vital. Esta prática permite estabelecer relações de confiança e parceria com o cliente, 
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assim como aumentar o insight sobre os problemas e a capacidade de encontrar novas vias de 
resolução» (OE, 2019, p.7). 
 

Mais uma vez, estas formam as premissas subjacentes aos cuidados também neste contexto. 

A integração no serviço decorreu de forma célere, e as relações estabelecidas com os colegas, restante 

equipa interdisciplinar e com os utentes, superaram as expetativas, considerando como fator facilita-

dor a personalidade extrovertida. Progressivamente, fomos compreendendo a dinâmica da equipa e 

os seus ritmos, adaptando os cuidados de enfermagem ao contexto, atingindo gradualmente uma 

maior autonomia, principalmente na gestão do ritmo da consulta e no estabelecimento de relações 

terapêuticas com os utentes e famílias. 

O estágio final em contexto comunitário permitiu a respetiva continuação do projeto de inter-

venção iniciado no final da componente teórica e terminado no estágio I. O projeto tem como título: 

TMC aplicado pelo EESMP à pessoa idosa com depressão.  

 

 

3.2.1 Cuidados à Pessoa Idosa em Consulta de Enfermagem 

 

 

Trabalhar de forma eficaz com a pessoa idosa em risco de desenvolver perturbação mental ou 

com doença mental já instalada, requer conhecimentos, experiência, habilidades, capacidades e com-

petências acrescidas. Durante este percurso e para conseguir dar resposta a este desafio, foi funda-

mental a pesquisa em livros técnicos na área, em bases de dados científicas e em sites de entidades 

de carater político e de saúde, de forma a basear a prática de cuidados na evidência científica. As 

reflexões contínuas com a orientadora de estágio, tornaram-se momentos constantes de aprendiza-

gem e surgiam naturalmente, procurando uma melhor compreensão dos processos de sofrimento da 

pessoa que se apresentava diante de nós. O sofrimento emocional da maioria das pessoas idosas e dos 

seus familiares, na tentativa de dar uma resposta mais eficaz e eficiente aos problemas e necessidades 

do familiar, é enorme e árduo. 

 

A consulta de enfermagem encontrava-se numa fase de restruturação e reorganização. Deixou 

de se designar de consulta de gerontologia, passando a ser designada de consulta de geriatria. Foi 

aumentada quer em termos de enfermagem, quer em termos médicos. Os critérios de admissão para 

a consulta também sofreram alterações. Os cuidados geriátricos deixaram de serem orientados pelo 

critério cronológico, passando a ter em conta critérios biológicos e sociais. Devido a esta reestrutura-
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ção as consultas realizadas foram essencialmente primeiras consultas, não permitindo um maior acom-

panhamento e evolução das intervenções iniciadas e desenvolvidas à pessoa/família. A referenciação 

para a equipa é efetuada pelos médicos (e.g., família, medicina, psiquiatria), bem como através dos 

enfermeiros (e.g., ERPI, UCCI). 

A consulta de enfermagem encontra-se dividida em duas partes. A primeira, é realizada com a 

pessoa idosa e o seu familiar, dando voz ativa à pessoa idosa, procurando compreender a situação, 

identificando os problemas e alterações surgidas, bem como as necessidades da pessoa idosa, ou seja, 

a avaliação diagnóstica. Esta avaliação é feita em quatro áreas: física, mental, capacidade funcional e 

social. A segunda parte, é apenas com a pessoa, no entanto, se a mesma apresentar défices significa-

tivos e não conseguir comunicar eficazmente, permanecem ambos até ao final da consulta. Nesta se-

gunda parte, aplica-se o MMSE, para a avaliação cognitiva do idoso e o questionário HITS para rastreio 

de violência contra os idosos. 

 

Podemos considerar que a estrutura da consulta é semiestruturada, em que na primeira parte, 

através da entrevista e da observação direta das atitudes e comportamentos do idoso, se tenta com-

preender toda a problemática. E na segunda parte, através da aplicação dos questionários, procura-se 

despistar possíveis défices cognitivos e de maus tratos no idoso.  

O sintoma mais frequente da pessoa idosa e identificado pelos familiares, relaciona-se com o 

problema de memória, os ditos “esquecimentos”, o que leva a equipa de enfermagem geriátrica estar 

mais vocacionada para ajudar a pessoa/família, a lidar com as perturbações neurocognitivas, mais pre-

cisamente com os processos demenciais. No entanto, também se constatou muitos casos de pseudo-

demência, normalmente referenciados pelos médicos de família (a este respeito ver 2.3), o que revela 

uma certa incompreensão das doenças mentais no idoso.  

As únicas consultas subsequentes que tivemos oportunidade de realizar, foi no âmbito da ges-

tão do regime medicamentoso, que por estar comprometido devido a alterações terapêuticas, ausên-

cia de cuidador ou pela presença de défices cognitivos, necessitavam da nossa intervenção. Neste sen-

tido, após esta avaliação diagnóstica, foram planeadas intervenções de forma a colmatar estas neces-

sidades, quer em regime de consulta, quer em regime de visita domiciliária.  

 

De acordo com Amaral (2020), o enfermeiro na consulta através da observação e da entrevista, 

estabelece a ligação entre o estado físico e mental da pessoa, bem como a sua interação social, reali-

zando desta forma, a avaliação funcional da pessoa e analisando se a mesma apresenta um desequilí-

brio sensível aos cuidados de enfermagem. 
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Após observação e compreensão da dinâmica da consulta, foi possível de forma progressiva, a 

sua realização de forma autónoma, sempre com supervisão da orientadora.  

A comunicação alicerça todos os cuidados de enfermagem prestados à pessoa. Phaneuf (2005), 

afirma que: 

«a comunicação constitui a principal ferramenta terapêutica de que dispõe a enfermeira uma 
vez que ela lhe permite conhecer a personalidade, o ambiente de vida da pessoa e a concepção 
de mundo que entrava ou ao contrário, motiva os seus esforços para se preservar da doença 
ou para se tomar a cargo e conformar-se com o tratamento» (p.17). 
 
Mesmo sem querer comunicar, se comunica. Neste sentido, foi com base no processo comu-

nicacional que se sustentaram as consultas, pois a comunicação terapêutica através da utilização in-

tencional das suas técnicas, favorece o estabelecimento de uma relação de confiança e consequente-

mente a uma relação terapêutica. 

 

Como a duração da consulta de enfermagem era de aproximadamente meia hora, limitou de 

certa forma as entrevistas. Perante a avaliação das problemáticas e das necessidades das pessoas/fa-

mília, os princípios seguidos em consulta, foram o da relação terapêutica de ajuda, com base na comu-

nicação, na escuta ativa e no apoio emocional.  

Estando inerente a este conceito de relação de ajuda a presença, estabelecida através de uma 

postura de aproximação física e uma disposição afetiva e calorosa; não fazer julgamentos e a aceitação 

incondicional pela pessoa, respeitando a sua dignidade e compreendendo intensamente as suas moti-

vações e comportamentos; num cuidado centrado na pessoa, nos seus sentimentos, emoções, rea-

ções, necessidades e desejos; na consideração positiva, demonstrado pelo respeito e confiança devol-

vendo à pessoa valorização e dignidade; no respeito, reconhecendo a dignidade e valor da pessoa; a 

empatia, pela colocação do lugar do outro, para melhor compreender as sua vivências; a autenticidade, 

pela demonstração de sinceridade; a congruência, demonstrando consistência pelo o que se disse, 

pensou, fez-se e sentiu-se; pela confrontação, através de uma forma cordial aumentar a conscienciali-

zação das suas atitudes; o imediatismo, vivendo o momento presente; do humor, de forma a criar um 

clima leve; e a comunicação de esperança, através de expectativas positivas e confiantes (Phaneuf, 

2005). 

 

O momento que antecedia a consulta foi pautado pela colheita de informação relativa à pessoa 

no sistema informático, procurando saber qual o motivo da referenciação e já tinha sido acompanhada 

em consultas anteriores. No início da consulta, procedia-se à adaptação do espaço, pois muitas das 
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pessoas idosas apresentavam-se em cadeira de rodas ou maca. Era efetuado o acolhimento da pes-

soa/família, indo ao encontro da pessoa, de forma a recebe-la calorosamente na consulta, sem pressa, 

respeitando o seu próprio ritmo e com um sorriso no rosto acompanhado pelas apresentações. 

 

As consultas desenvolviam-se através de uma abordagem simples, flexível e ampla, criando 

uma atmosfera agradável e cordial. Procurou-se mostrar uma atitude tolerante e paciente, tendo em 

consideração os limites sensoriais, a sua fadiga, as dificuldades de compreensão, sendo muitas vezes 

necessário fazer uma pausa, promover o conforto e repetir intencionalmente as questões, para ajudar 

na compreensão. Foi permitido espaço para o idoso expressar os seus sentimentos, emoções e escutar 

as suas preocupações numa atitude atenta e interessada, livre de críticas. Muitas vezes a comunicação 

verbal tornava-se difícil, principalmente devido ao défice auditivo, sendo necessário recorrer a estra-

tégias comunicacionais. A informação era fornecida pouca de cada vez, tendo em conta a sua capaci-

dade de memorização e a própria linguagem tinha de ser clara e audível.  

No final da consulta, perante a necessidade de intervenções futuras eram programadas novas 

consultas, tendo em conta a necessidade da pessoa/família e eram esclarecidas dúvidas. 

 

As visitas domiciliárias foram realizadas tendo como objetivo a avaliação da pessoa no seu con-

texto, ensinos à pessoa e família, administração terapêutica e a adesão medicamentosas, tendo sido 

condicionadas, de certa forma pelo contexto pandémico. Dada a experiência na área foi fácil, fazer 

uma avaliação da pessoa no seu contexto natural, defendendo que este é o contexto através do qual, 

melhor se compreende e avalia a problemática da pessoa e família. A experiência pessoal de trabalho 

em vários contextos (e.g., internamento medicina, serviço de urgência e unidade de cuidados na co-

munidade), permitiu perceber as vantagens de cuidar no domicílio, no seu ambiente e conforto. Temos 

a visão futura, de que este será cada vez mais, o contexto da prática de cuidados de enfermagem. 

 

Também foram efetuadas várias deslocações aos CSP, no âmbito de articulação com as colegas, 

para avaliar a adesão à terapêutica e para compreender a estabilização das pessoas acompanhadas 

pela equipa. Com o mesmo objetivo, foram efetuadas visitas a ERPI e UCCI, em articulação com as 

colegas dessas instituições, onde principalmente eram fornecidas estratégias para melhor lidar com 

situações especificas de cada idoso. 

Participámos e colaborámos também numa sessão psicoeducativa ao grupo de cuidadores in-

formais. Este constitui um espaço em que os cuidadores de pessoas com demência, podem expressar 

o que sentem, o que são capazes ou não de fazer. Tem como objetivo promover a capacitação e valo-

rização do cuidador, através de suporte, apoio emocional, conforto aos familiares e cuidadores de 
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pessoas com doenças neurodegenerativas. Através da facilitação, de troca de experiências e da pro-

moção de momentos de reflexão, promove o aumento do conhecimento sobre a doença. 

O tema da sessão foi as alterações do padrão de sono. Foram fornecidas informações sobre o 

padrão normal de sono no idoso, fatores que interferem na qualidade do sono e principalmente estra-

tégias para os cuidadores darem resposta a esta problemática. O grupo era constituídos por onze cui-

dadores, e surpreendentemente participaram de forma ativa, trocando experiências. Foi notório que 

cada pessoa/familiar estava em diferentes fases do cuidar relativamente à evolução da doença, mas a 

própria partilha de experiências entre os cuidadores mostrou-se de extrema importância. Saberem 

que não estão sozinhos, que mais pessoas estão a vivenciar a mesma situação, e que têm uma equipa 

a apoiá-los, tranquiliza-os. E isso, foi verbalizado várias vezes, principalmente pelos cuidadores que 

integram há mais tempo o grupo.  

 

Conhecendo profundamente esta temática, pois diariamente nos confrontamos com esta rea-

lidade em cada domicílio que realizamos, foi fácil compreender as necessidades daqueles cuidadores, 

permitindo desta forma ter uma atitude ativa e participativa ao longo da sessão. Consideramos que 

estas sessões são uma mais valia para a pessoa que sofre de demência e para o cuidador. A disponibi-

lidade da equipa para os ouvir e colmatar alguns dos problemas que surgem, é permanente. A parceria 

estabelecida entre os cuidadores e a equipa, o interesse das pessoas e a sua participação, contribuiu 

para considerar esta experiência bastante gratificante e enriquecedora. 

Por fim, também surgiu a oportunidade de participar na reunião multidisciplinar, da qual um 

enfermeiro das equipas comunitárias assiste e participa da discussão dos casos clínicos dos utentes 

internados, transmitindo a informação relativa dos mesmos, aos colegas das equipas comunitárias. 

 

As intervenções do EESMP à pessoa com doença mental, tem como objetivo contribuir para a 

adequação de respostas da pessoa e família, face a problemas específicos relacionados com a doença 

(e.g., adesão à terapêutica, ocupação útil, stress do prestador de cuidados), nos diversos contextos, de 

modo a evitar recaídas e a desinserção social, bem como, promover a recuperação e qualidade de vida 

da pessoa. O ESSMP em contexto comunitário desempenha um papel fundamental neste sentido, de-

vido à proximidade que estabelece com a pessoa, família, grupos e comunidades e pelo acesso aos 

recursos que a própria comunidade tem para oferecer. 

 

 

3.2.2 Cuidados à Pessoa Idosa com Depressão em Contexto Grupal 
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Tendo como linha norteadora o projeto de intervenção proposto no final da componente teó-

rica, procede-se à descrição do trabalho desenvolvido para a implementação do TMC para a depressão 

no idoso aplicado pelo EESMP, a qual seguiu todas as etapas do processo de enfermagem. 

A implementação, desenvolvimento e coordenação de projetos de prevenção da perturbação 

mental em grupos está contemplada na área de competências do EESMP. O Projeto de Intervenção 

em contexto comunitário constituiu um recurso bastante útil, pois permitiu adquirir e mobilizar com-

petências específicas do EESMP. 

Segundo Leal (2016), um grupo «é uma entidade única, nascida da interação de vários indiví-

duos, sobre a qual se foi descobrindo que tinha, em si mesma, virtualidades utilizáveis em contextos 

terapêuticos e psicoterapêuticos» (p.271).  

 

Townsend (2011), caracteriza o grupo como um conjunto de pessoas cuja ligação se estabelece 

através de interesses, normas, valores e objetivos que possuem em comum. As funções de um grupo 

são várias, entre elas destaca-se: socialização, camaradagem, apoio, informação, realização de tarefas, 

empowerment, normativa e de governante (e.g., regras realizadas por comissões de grandes organiza-

ções). As funções do grupo variam de acordo com os motivos que levou à sua formação. Assim, pode-

mos distinguir três tipos de grupos: os grupos de tarefas, grupos de ensino e grupos de apoio/terapêu-

ticos. Interessa destacar este último, pois tem como objetivo prevenir problemas futuros, fornecendo 

aos seus participantes formas eficazes de lidarem com o stress emocional, que desencadeiam as crises. 

Encaixando-se no tipo de grupo previsto na implementação do TMC. A estrutura para liderança de 

grupo de tarefas, segue por partes dos enfermeiros as fases do processo de enfermagem (Townsend, 

2011). 

O processo de enfermagem caracteriza-se por ser um processo dinâmico, continuo e direcio-

nado para a resolução de problemas, que visa a alteração das respostas físicas e comportamentais da 

pessoa. Trata-se, portanto de um método científico, direcionado para os objetivos e para uma presta-

ção de cuidados de enfermagem de qualidade. O processo de enfermagem é constituído por 6 fases, 

são elas: (Re)apreciação, diagnóstico, identificação dos resultados, planeamento, implementação e 

avaliação (Townsend, 2011). O processo de enfermagem é frequentemente descrito como um instru-

mento, no entanto Lopes (2006), considera o processo de enfermagem como o processo de raciocínio 

clínico do enfermeiro.  

O foco de intervenção do EESMP é a pessoa, que atravessa processos de transição que podem 

potenciar respostas desajustadas, levando a uma maior vulnerabilidade e consequentemente ao pro-

cesso de sofrimento mental. Perante desequilíbrios na harmonia psíquica da pessoa, as necessidades 
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de cuidados estendem-se à família/comunidade. A idade por si só, acarreta transições e potencia o 

risco de desenvolver doença mental, como é o caso da depressão. 

 

Assim, de forma a colmatar as necessidades ou problemas da pessoa, o enfermeiro encontra 

no processo de enfermagem um método sistemático, rigoroso e eficiente de forma a organizar os pen-

samentos para uma tomada decisão clínica, focada na resolução de problemas e na prestação de cui-

dados de enfermagem individualizados. O raciocínio clínico por parte do enfermeiro é um elemento 

fulcral na prestação de cuidados de enfermagem de qualidade. A avaliação inicial, o diagnóstico, o 

planeamento, a implementação e a avaliação final constituem os cinco passos do processo de enfer-

magem. O diagnóstico e a intervenção constituem as fases mais relevantes. O processo de enferma-

gem evita as interferências do enfermeiro e aumenta a apetência do mesmo, para ter em contra, várias 

hipóteses evitando conclusões precipitadas e não fundamentadas (Gonçalves, Sampaio & Sequeira, 

2020). 

 

Desta forma, definimos como área de interesse as intervenções psicoterapêuticas e psicoe-

ducativa na pessoa idosa com depressão. A aplicação do processo de cuidados à pessoa idosa com 

depressão, tem como objetivo o desenvolvimento de competências de avaliação diagnóstica, planea-

mento de cuidados, intervenção psicoterapêuticas e psicoeducativas, e a avaliação dos cuidados, 

tendo como objetivos específicos: 

• Realizar a avaliação diagnóstica de enfermagem da pessoa idosa com depressão, com 

recurso a várias fontes de informação.  

• Planear os cuidados a desenvolver com vista à implementação da intervenção. 

• Implementar a intervenção TMC para a depressão na pessoa idosa, de acordo com as 

necessidades identificadas. 

• Avaliar resultados em saúde sensíveis aos cuidados especializados em enfermagem de 

saúde mental e psiquiátrica. 

 

 

3.2.2.1 Avaliação diagnóstica 

 

 

Esta fase do processo de enfermagem, constitui uma etapa dinâmica e sistemática de recolha 

de informação, que decorre através da interação com a pessoa, de forma a adequar os melhores cui-
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dados de enfermagem. As fontes de informação são variadas e incluem a observação direta, entrevis-

tas, a equipa multidisciplinar, familiares, registos informáticos e o exame físico e psicológico de enfer-

magem. Nesta fase, também se pode recorrer a instrumentos psicométricos para melhor identificar as 

necessidades e problemas das pessoas. Com base nestes dados, procede-se à análise da informação 

recolhida e determinam-se os juízos clínicos, sobre respostas da pessoa aos seus problemas. É com 

base na avaliação diagnóstica que se seleciona as intervenções de enfermagem, tendo em vista ganhos 

para a saúde (Townsend, 2011). 

 

De acordo com Lopes (2006), o processo de avaliação diagnóstica «consiste na avaliação/rea-

valiação da situação do doente/família» (p.326). É desenvolvida de forma continua, dinâmica, siste-

mática, e subjacente aos cuidados de enfermagem e na conjugação vivencial, biomédica e de ajuda, a 

chamada variável da tripla perspetiva, em que a dimensão relacional está presente ao longo deste 

processo. A avaliação diagnóstica norteia e está presente em todo o processo de cuidados. 

É através da avaliação diagnóstica que formulamos os diagnósticos de enfermagem. Segundo 

a CIPE versão 2015 (OE, 2016), o diagnóstico de enfermagem tem por base um fenómeno de enferma-

gem, isto é, um foco de interesse importante para a prática de enfermagem. O diagnóstico de enfer-

magem consiste no «rótulo atribuído pelo enfermeiro à decisão sobre um fenómeno que constitui o 

foco das intervenções de Enfermagem. O diagnóstico de Enfermagem é composto pelos conceitos con-

tidos nos eixos de Classificação de Fenómeno». (p. 17). 

 

O principal diagnóstico que foi definido, tendo em conta as necessidades da pessoa idosa com 

perturbação depressiva, foi o humor depressivo, que estava presente em todas as utentes avaliadas. 

Segundo a CIPE, o mesmo caracteriza-se por «Emoção negativa de tristeza a melancolia, com diminu-

ição da concentração, perda de apetite e insónia» (OE, 2016). Os focos de intervenção em enfermagem 

são: humor depressivo, autoestima diminuída e pensamento negativo. 

No padrão documental de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica (OE, 2019), são descri-

tos diagnósticos específicos dos EEESMP e relacionam-se com as intervenções autónomas aplicadas 

pelos enfermeiros. O humor depressivo, faz parte desses diagnósticos. A manifestações de humor de-

pressivo incluem como dados obrigatórios: tristeza continua com uma duração superior a uma se-

mana; pessimismo e falta de esperança; sentimentos de culpa e de inutilidade elevados; indecisão, 

falta de concentração e de diminuta capacidade de pensamento e por última falta de interesse e re-

dução do prazer em quase todas ou todas as atividades (OE, 2019). 
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No processo de avaliação diagnóstica, realizado às pessoas idosas em consulta, recorreu-se a 

diversas fontes de informação, com vista a uma colheita de dados fundamentada, e consequente-

mente um juízo clínico mais preciso e com o menor risco de erros. Desta forma, destaca-se a utilização 

da observação continua, entrevista, avaliação de enfermagem, com o recurso a instrumentos psico-

métricos (e.g., GDS 30, Escala de autoestima de Rosenberg, MMES), pesquisa informática, e recolha 

de informação através de outros profissionais e de familiares próximos. 

 

Em consulta, efetuou-se uma avaliação funcional da pessoa, com recurso à observação e à en-

trevista. Sendo um primeiro contato, procedeu-se ao acolhimento da pessoa e familiar. A observação 

intencional, foi presença constante e considerada como um instrumento fundamental de trabalho, de 

forma a permitir uma colheita dados mais precisa, sobre a forma como a pessoa se apresenta e com-

porta. Durante a entrevista procedeu-se à compreensão da perceção da pessoa relativamente à sua 

situação, com recurso à variável da tripla perspetiva de Manuel Lopes – vivencial, biomédica e de 

ajuda; num ambiente livre de preconceitos, numa postura de precisão imparcial e tendo em conta o 

ritmo de cada um. A entrevista permitiu abrir caminho à efetiva relação terapêutica, criando senti-

mentos de proximidade, confiança, livre de medos e predispondo a um trabalho de parceria, com vista 

a criar as devidas condições, para que intervenções futuras fossem bem-sucedida e com ganhos em 

saúde. Desta forma, estabeleceu-se o respetivo vínculo terapêutico e o próprio compromisso, em par-

ceria, para um plano de cuidados personalizado. Parceria essa já conceptualizada por Peplau, ao con-

siderar a pessoa como parceira no processo de enfermagem, em que a prática de enfermagem envol-

via ação sobre, para e pelo doente. Apesar da distância temporal, também Gottlieb enfatiza o trabalho 

em parceria com a pessoa, a chamada parceria colaborativa entre enfermeiro e a pessoa, é o sobre 

“estar com”, e não sobre “fazer para”, a pessoa. 

 

A realização da avaliação do estado físico e mental, também foi efetuada durante as consultas. 

Foram avaliados: a apresentação da pessoa, estado de higiene e nutricional, comportamento, coorde-

nação motora e a comunicação verbal e não verbal. A nível de exame mental, aplicou-se o MMSE, para 

avaliar os processos cognitivos, e avaliado também o funcionamento mental (e.g., pensamentos, per-

ceção, afetividade, julgamento). Também se incluiu a avaliação das interações sociais, em que todas 

as participantes apresentavam ligeira disfuncionalidade em termos sociais e recreativos; os seus hábi-

tos de vida; relativamente à autoestima, todas as participantes apresentavam ligeira diminuição, com 

aplicação da escala de Rosenberg. No final da consulta, aplicaram-se os questionários GDS 30, para 

avaliação dos sintomas depressivos de cada utente. 
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Desta forma, passamos a descrever a entrevista de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica 

à utente A: utente do sexo feminino, separada, tem dois filhos do sexo masculino, vive com um dos 

filhos e tem um irmão que vive perto, católica, possui o sétimo ano de escolaridade, ainda em idade 

ativa, mas de momento apresenta atestado de incapacidade para o trabalho, não tem amizades. É 

seguida em consulta desde abril de 2021, após internamento por depressão com ideação suicida. Gere 

o regime terapêutico e é assídua nas consultas. Apresenta boa relação com o irmão, cunhada, noras e 

com os dois filhos, na qual estabelece uma relação bastante afetiva com o filho com quem vive. Sem 

relação conjugal, laboral, e com restritas relações sociais, ocupando o seu tempo nas tarefas domésti-

cas e a ver televisão. Sofreu à cerca de um ano a perda do progenitor, e a separação também despo-

letou uma crise significativa, com conflitos constantes com o ex-companheiro por questões de di-

nheiro. Apresenta como antecedentes pessoais hipertensão arterial e hipercolesterolemia, para a qual 

faz medicação. Apresenta hábitos tabágicos. Sem antecedentes psiquiátricos anteriores e sem antece-

dentes psiquiátricos familiares. 

 

Utente com apresentação geral cuidada, bastante arranjada e com roupa adequada para a 

época, usa maquilhagem, obesa; idade aparente coincidente com a real; com uma postura cordial e 

em concordância, bem como uma atitude interessada e ativa; contacto sintónico, vígil, e orientada no 

tempo, espaço e pessoa; atenção captável e fixável com concentração mantida; memória intacta, sem 

alterações mnésicas a curto e longo prazo; sem alterações da motricidade, comportamento motor 

adequado e gesticulação corporal mantida; com mímica facial mantida e com adequada expressão 

afetiva, sorrindo em momentos adequados e mantendo o contato ocular adequado; discurso espon-

tâneo, fluente, organizado, de débito e ritmo normais; sem alterações da linguagem e articulação da 

fala; pensamento organizado e coerente, mas negativo e com ruminações centradas no dinheiro e nas 

partilhas com o ex-marido, sem ideação suicida; sem alterações sensoriais e percetivas; apresenta hu-

mor deprimido e ansiedade; com uma adequada capacidade de decisão e consciente da doença e das 

suas consequências, concordando com a terapêutica instituída e com o seu seguimento em consulta; 

com conduta negativista, de somatização, diminuição das habilidades sociais e isolamento social, ocu-

pando o seu tempo nas tarefas domésticas e culinária; com insónia inicial e terminal; sem alteração do 

comportamento alimentar; sem atividade sexual. MMSE:27; GDS 30: 17; Escala de autoestima: 16. 

Tendo em conta esta avaliação foram identificados os seguintes focos de enfermagem: humor 

depressivo, ansiedade, stress, insónia, risco de suicídio, comportamento interativo, autoestima, pen-

samento, obesidade, dependência de tabaco e luto disfuncional. 
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Relativamente à utente B: utente do sexo feminino, casada, vive com o marido, tem dois filhos 

que residem perto, tem a quarta classe, reformada e foi trabalhadora rural. É a própria que gere o 

regime terapêutico. Seguida em consulta há vários anos por perturbação depressiva, sendo assídua 

nas consultas. Apresenta boa relação com a família, mantem-se sexualmente ativa, com interação so-

cial diminuída, ocupa o seu tempo a ver televisão e nas tarefas domésticas. Tem antecedentes de hi-

potiroidismo e oncológicos, neste momento estável, mantendo vigilância e medicação habitual. Sem 

hábitos alcoólicos ou tabágicos. Irmã e tia materna com perturbação depressiva.  

Utente com apresentação cuidada, arranjada e com roupa adequada para a época, usa maqui-

lhagem; idade aparente coincidente com a real; com uma postura cordial e em concordância, bem 

como uma atitude interessada; contacto sintónico, vígil, e orientada no tempo, espaço e pessoa; com 

ligeira diminuição da acuidade visual; atenção captável e fixável com concentração mantida; memória 

intacta, sem alterações mnésicas a curto e longo prazo; sem alterações da motricidade, comporta-

mento motor adequado e gesticulação corporal mantida; com mímica facial mantida e com adequada 

expressão afetiva; discurso espontâneo, fluente, organizado, de débito e ritmo normais; sem altera-

ções da linguagem e articulação da fala; pensamento organizado mas negativo relacionado com o 

medo de perder as suas capacidades funcionais e não poder ajudar os filhos e netos, sem ideação 

suicida; sem alterações sensoriais e percetivas; apresenta humor deprimido e ansiedade; com uma 

adequada capacidade de decisão e consciente da doença e das suas consequências, concordando com 

a terapêutica instituída e com o seu seguimento em consulta; com diminuição das habilidades sociais; 

sem alterações do padrão de sono, alimentares e a nível da sexualidade. Vem sempre acompanhada 

às consultas pelo marido, que lhe presta todo o apoio necessário. MMSE: 26; GDS: 14; Escala de auto-

estima: 22. 

Tendo em conta esta avaliação foram identificados os seguintes focos de enfermagem: humor 

depressivo, ansiedade, stress, comportamento interativo, autoestima e pensamento. 

 

Por último, a utente C: utente do sexo feminino, casada, vive com o marido, sendo a sua cui-

dadora, tem quatro filhos que residem na região, tem a quarta classe, desempregada há 10 anos para 

cuidar do marido. Gere o regime terapêutico, por vezes deixa de tomar a medicação por deixar acabar 

os medicamentos e ter dificuldades económicas para os adquirir. Recorre constantemente à equipa 

quando se encontra mais ansiosa, normalmente associado ao agravamento do estado de saúde do 

marido ou por não ter capacidade de resposta para resolução de um determinado problema. Mani-

festa dificuldades económicas para a aquisição de bens alimentares, tendo sido diversas vezes enca-

minhada e apoiada por uma instituição, de forma a colmatar esta necessidade. Seguida em consulta 

desde 2020, referenciada pela sua médica de família devido a depressão, sendo bastante assídua nas 
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consultas. Apresenta razoável relação com a família, manifestando constantemente falta de apoio dos 

filhos. Apresenta interação social diminuída, ocupando-se nas tarefas doméstica e do cuidar ao ma-

rido. Tem antecedentes de hipertensão, diabetes tipo 2 e patologia cervical com compromisso medular 

cervical, a aguardar cirurgia, motivo pelo qual fica bastante ansiosa. Mantem consultas de vigilância e 

medicação habitual. Sem hábitos alcoólicos ou tabágicos. Sem história familiar de antecedentes psi-

quiátricos. 

 

Utente com apresentação geral e higiene adequada, com roupa simples, adequada para a 

época; com idade aparente superior à real; com uma postura cordial e em concordância, bem como 

uma atitude interessada e ativa; contacto sintónico, apelativo e lamuriosa; vígil, e orientada no tempo, 

espaço e pessoa; atenção captável e fixável com ligeira dificuldade em se concentrar; memória intacta 

mas com pequenos esquecimentos; sem alterações da motricidade, comportamento motor adequado 

e gesticulação corporal mantida; fácies expressiva; discurso espontâneo percetível, sem alterações sin-

táticas ou semânticas; pensamento organizado, negativo, de inutilidade e menos valia, centrado nas 

preocupações com a saúde do marido e com os filhos, sem ideação suicida; sem alterações sensoriais 

e percetivas; apresenta humor deprimido, ansiedade e afetos ressonantes; com uma diminuta capaci-

dade de decisão mas consciente da doença e das suas consequências, concordando com a terapêutica 

instituída e com o seu seguimento em consulta; com conduta negativista, de somatização, diminuição 

das habilidades sociais, isolamento social, ocupando os seus dias a cuidar do marido e nas tarefas do-

mésticas; com insónia inicial e terminal; com dores osteomusculares difusas; quando mais ansiosa 

apresenta diminuição do apetite; sem atividade sexual. MMSE: 24; GDS 30: 27; Escala de autoestima: 

17. 

Tendo em conta esta avaliação foram identificados os seguintes focos de enfermagem: humor 

depressivo, ansiedade, stress, insónia, dor, comportamento interativo, autoestima, pensamento, risco 

de queda e rendimento familiar. 

 

Desta forma, passo a citar os Instrumentos Psicométricos utilizados e aplicados a seis utentes 

com o diagnóstico de depressão em consulta, bem como os seus resultados: 

GDS 30 Esta escala foi aplicada a seis pessoas idosas com depressão, permitindo identificar 

sintomas depressivos. Desenvolvida especificamente para o idoso, podendo ser aplicada pelo próprio, 

num formato simples de resposta “sim/não”. O humor é explorado pormenorizadamente, alguns itens 

avaliam queixas cognitivas e outros o comportamento social. A maioria dos itens somáticos foram eli-

minados devido ao aumento dos resultados atribuídos pelo processo de envelhecimento, mas po-
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dendo de certa forma subestimar a gravidade da depressão. Perante situações em que o idoso eviden-

cia limitações de várias origens (e.g., défices visuais, analfabetismo), o questionário deverá ser preen-

chido pelo profissional (Spar & La Rue, 2005). É constituída por 30 perguntas, solicitando ao idoso, 

informações referentes às últimas semanas. A escala apresenta um score entre 0 30 pontos. O soma-

tório dos pontos superiores a 20, enquadra-se no perfil de depressão grave; entre os 11-20 pontos, na 

depressão moderada/ligeira e dos 0-10 pontos na ausência de depressão. 

Os resultados obtidos pela sua aplicação revelaram que das 6 utentes, 2 apresentavam depres-

são grave e 4 depressão moderada/ligeira. O maior score correspondeu a 27 pontos e o menor a 14 

pontos. Salienta-se que estas duas utentes com maior score, apresentavam comorbilidades associadas 

graves, apresentando queixas somáticas evidentes, levando na altura à necessidade de internamento 

de uma das utentes. 

 

Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES): Escala de fácil aplicabilidade e constituída por dez 

perguntas de rápido preenchimento. A pontuação varia de 10 a 40 pontos, e quanto maior for o score 

maior será o grau de autoestima. As respostas possíveis são 1 - concorda fortemente; 2 - concorda; 3 

- discorda; 4 - discorda totalmente. 

Os resultados obtidos revelaram que as 6 utentes apresentavam uma autoestima saudável. O 

maior score correspondeu a 22 pontos e o menor a 15 pontos. Estes resultados vão de encontro a 

estudos referidos por Spar e La Rue, ao afirmarem que a baixa de autoestima no idoso é menos fre-

quente que no adulto. 

 

MMSE: Amplamente utilizada para a avaliação do funcionamento cognitivo. Constitui um ins-

trumento fundamental de despiste de défices cognitivos e possível demência, consoante a escolari-

dade. A sua breve avaliação permite avaliar a orientação, retenção, atenção, cálculo, evocação, lingua-

gem e habilidade construtiva. Cada resposta acertada corresponde a 1 ponto e a sua cotação varia de 

0-30 pontos. Se a pessoa apresentar uma escolaridade entre 0-2 anos, considera-se em vez dos 30 

pontos apenas 22 pontos; se tiver uma escolaridade entre 3-6 anos, considera-se em vez dos 30, os 24 

pontos e por fim se a pessoa tiver uma escolaridade de 7 ou mais anos, os 27 pontos. Quanto maior 

for o somatório de pontos menor são os défices cognitivos. 

Os resultados obtidos, indicam que as utentes não apresentavam alterações cognitivas signifi-

cativas. O maior valor obtido foi 27 e o menor 24 pontos. 
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Esta foi a avaliação diagnóstica inicial, de seis pessoa idosas com depressão, num entanto, é 

de referir que esta avaliação foi contínua. Importa salientar que se proporcionou a realização de con-

sultas subsequentes de enfermagem, tendo em conta as necessidades identificadas das utentes. A 

consulta era personalizada e apoiada pela relação terapêutica, tendo por base a escuta ativa e o apoio 

emocional. 

O grupo alvo do processo de enfermagem é a pessoa idosa com depressão, e face ao mesmo, 

procede-se à identificação dos focos e diagnósticos de enfermagem de três utente selecionadas, que 

beneficiariam com o TMC, e o respetivo diagnóstico de enfermagem (Apêndice B). 

 

 

3.2.2.2 Planeamento de cuidados 

 

 

Nesta fase, o EESMP estabelece um plano de estratégias com vista à obtenção de resultados 

em saúde. O plano de cuidados deve ser desenvolvido em parceria com a pessoa, e deve envolver 

todos os elementos da equipa. Deve ser individualizado e ser baseado nas necessidades, problemas 

ou condições identificadas na pessoa, ou seja, da avaliação diagnóstica. Nesta fase são definidas inter-

venções a implementar (Townsend, 2011).  

Após a avaliação diagnóstica, efetuou-se um plano individualizado de cuidados de três utentes 

em consulta (Apêndice C). 

Face aos dados obtidos através da avaliação diagnóstica, confirmamos a necessidade de pla-

near a inclusão destas utentes no grupo terapêutico, através da implementação do TMC para a de-

pressão nesta faixa etária. No próximo capítulo, iremos abordar mais pormenorizadamente esta inter-

venção, dado que a mesma foi aplicada ao grupo de utentes que reuniam critérios para tal. 

 

 

3.2.2.3 Implementação da Intervenção 

 

 

Esta fase do processo de enfermagem corresponde à implementação do plano de cuidados 

realizado, tendo em conta a avaliação diagnóstica. São colocadas na prática as intervenções previstas 

na fase de planeamento de cuidados de enfermagem (Townsend, 2011). 

Lopes (2006), considera o processo de intervenção terapêutica de enfermagem como «um 

construto que consagra o essencial da intervenção da enfermeira junto do doente» (p.186). O seu 
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início é discreto e inicia-se com a entrevista de admissão, onde a enfermeira simultaneamente na ava-

liação diagnóstica, se direciona para a intervenção. A sua realização é feita através de vários instru-

mentos, entre eles a gestão de sentimentos e a gestão de informação. O primeiro, ressalva a disponi-

bilidade e a promoção de esperança e perseverança, bem como de um ambiente seguro e de confi-

ança. O segundo, é desenvolvido de forma informal, e tem um papel preponderante de reorganização 

e deve ser contextualizada, garantida e repetida as vezes necessária. 

 

O TMC é uma intervenção aplicada pelo EESMP à pessoa idosa com humor deprimido. O inte-

resse por este tema surgiu da preocupação pela elevada incidência da depressão e do elevado con-

sumo de antidepressivos e ansiolíticos em Portugal. Na escolha da problemática, também foram con-

sideradas as necessidades dos serviços e a viabilidade da sua aplicabilidade, tendo sido o parecer das 

chefias positivo. Pelo exposto, verifica-se que o cuidado à pessoa com depressão é uma necessidade 

emergente, e o EESMP desempenha um papel fundamental no caminho deste desidrato, quer através 

de campanhas de sensibilização, quer através de medidas estratégicas de prevenção da perturbação 

depressiva e de possíveis recidivas.  

O TMC para a depressão na pessoa idosa constitui uma intervenção psicoterapêutica e psico-

educativa, que integra a entrevista motivacional, tendo com objetivo a promoção de estratégias pes-

soais e comportamentos que visem a mudança face à forma de estar perante a doença depressiva. 

 

Após estabelecido o plano de cuidados de enfermagem, colocou-se em prática as intervenções 

previstas. A formação do grupo foi realizada tendo como critérios: o diagnóstico clínico de depressão, 

com o contributo do parecer médico e a respetiva referenciação para o grupo; a idade superior a 60 

anos, residirem no concelho de abrangência da unidade de saúde e pela avaliação diagnóstica inicial. 

Como critérios de exclusão: pessoas que apresentavam episódios depressivos severos, por poder im-

por exigências excessivas aos participantes; pessoas com ideação suicida; pessoas com acentuada di-

minuição auditiva e visual; luto recente e défices cognitivos moderados a elevados. Assim, o grupo 

inicial era constituído por seis participantes, no entanto após a segunda sessão permaneceram apenas 

três, com idades compreendidas entre os 64 e 73 anos. 

A intervenção de TMC, fornece aos participantes um conjunto de informações e estratégias, 

tendo como finalidade melhorar a forma como lidam com os seus sintomas depressivos. É fornecida 

informação que permite a identificação de pensamentos e consequentemente comportamentos dis-

funcionais inerentes à depressão, tendo como objetivo uma maior compreensão e consciencialização 

da sua própria doença. O que vai de encontro ao preconizado por Gottlieb, em que o enfermeiro que 
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pratica cuidados baseados nas forças fomenta as potencialidades, hipóteses e oportunidades para aju-

dar a pessoa a lidar com acontecimentos de vida e a gerir a sua própria doença. 

 

A implementação do TMC para a depressão no idoso, seguiu o programa estabelecido pela 

Universidade de Hamburgo. O material didático do programa inclui os PowerPoint, guia orientador 

para a implementação do TMC e as fichas de trabalho para cada módulo, disponibilizados em inglês e 

alemão. Desta forma, procedeu-se à sua tradução para português, para poder ser aplicado ao grupo. 

Cada sessão teve uma duração aproximada de 60 minutos, com uma participação assídua de 3 partici-

pantes. Apesar de apresentar um formato aberto de grupo, as participantes mantiveram-se sempre as 

mesmas. Desta forma, foi realizado um cronograma com as 8 sessões de TMC, e outras intervenções 

de enfermagem relacionadas com o mesmo (Apêndice D). 

 

Na primeira sessão, procedeu-se à apresentação do grupo, do programa, dos seus objetivos e 

das suas regras. Foi fornecido um caderno de trabalhos de casa a cada participante, na qual após cada 

sessão e no intervalo de tempo entre sessões, as participantes iriam rever a matéria da última sessão 

e realizar os trabalhos de casa, constituindo uma intervenção planeada para o grupo. 

A disposição da sala foi em semicírculo, e a distribuição dos lugares teve em conta o défice de 

visão de uma participante. Durantes as sessões as participantes foram estimuladas a participar, no 

entanto houve necessidade de voltar a reforçar os objetivos do grupo e limitar o conteúdo de uma das 

participantes, pois a sua participação extravasava os conteúdos programáticos. Após esse esclareci-

mento e assumindo mais uma postura de liderança, as restantes sessões decorreram conforme esti-

pulado nas regras de grupo. 

Proporcionou-se ao longo das sessões o reforço positivo, colaborativo, uma atitude aberta, 

amigável, apreciativa e por vezes com recurso ao humor, de forma a motivar as participantes. Como o 

programa apresenta uma abordagem divertida, interativa e lúdica dos conteúdos, forneceu experiên-

cias positivas e alguma diversão dentro do grupo. Com a finalidade de aumentar a compreensão por 

parte das participantes, foram respeitados os seus ritmos e ajustados os conteúdos às suas habilidades 

e limitações. O foco do TMC assenta na comunicação de informação e a realização de exercícios prá-

tico. Constatou-se alguma dificuldade por parte das participantes na realização de alguns desses exer-

cícios, nomeadamente quando se tratava de reproduzirem os exemplos para a sua própria vida cotidi-

ana. 

Ao longo das restantes sessões o procedimento respeitou a seguinte ordem de trabalho: 
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1. Abertura da sessão e introdução: fornecida a ficha de informação preparatória e as 

regras de grupo. Explicado o termo metacognição, e utilizada a metáfora do “labi-

rinto”, ou seja, quando se está dentro de um labirinto, é difícil saber qual a direção a 

seguir para encontrar a saída e existe o risco de nos perdermos. Ora, quando se olha 

de cima para o labirinto, tem-se um a “visão panorâmica”, sendo mais fácil ver qual o 

caminho para sair. Durante uma depressão é muito difícil o distanciamento de pensa-

mentos negativos e ruminativos, sendo explicado através desta metáfora que o obje-

tivo do TMC é olhar criticamente para os próprios processos de pensamento mentais, 

identificando possibilidades e praticando estratégias para modificar de forma positiva 

esses processos e usá-los de forma eficaz para superar e minimizar a depressão. Foi 

esclarecido também, que os sintomas da depressão não desaparecem instantanea-

mente apenas pela participação em uma ou duas sessões, mas que a prática dos exer-

cícios e com a informação disponibilizada, serve para mudar esses padrões de pensa-

mento e comportamentos integrados ao longo da vida, atribuídos à depressão. Refor-

çada também que os participantes são os próprios “peritos”, dada a sua experiência 

de vida. 

2. Constou da apresentação do conteúdo específico de cada módulo: em cada módulo 

foi seguida uma sequência de apresentação, da qual consta: explicação do conceito 

TMC (caso haja um novo elemento, se não, apenas é apresentado na primeira sessão); 

esclarecimento do conteúdo através da apresentação de exemplos de vida real; exer-

cícios lúdicos para praticar as estratégias aprendidas. Ao longo das apresentações co-

locava-se a questão “se estavam familiarizadas com isto”, havendo participação das 

participantes, onde expunham alguns exemplos reais da sua vida. 

3. Metas de aprendizagem: cada módulo terminou com o resumo dos objetivos de apren-

dizagens da respetiva sessão, feito o reforço às participantes, da importância da iden-

tificação dos próprios vieses cognitivos, sendo o primeiro passo para a mudança, ocor-

rendo de forma gradual. 

4. Resumo final: as sessões terminaram com um breve resumo, de forma a consolidar as 

informações apresentadas e aprendidas, e aumentar a motivação e o compromisso de 

praticar os exercícios. 

5. Resumo escrito e trabalhos de casa: os participantes deveriam ter recebido um resumo 

escrito da sessão, e os respetivos trabalhos de casa para consolidarem o material 

aprendido e apoiar a sua aplicação na vida cotidiana. Este ponto, não foi muito bem-

sucedido. Ter-se optado pela encadernação dos trabalhos de casa e o mesmo ter sido 
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fornecido na primeira sessão não foi uma escolha acertada, resultando na não adesão 

aos trabalhos de casa. Consideramos que de futuro será um aspeto a melhorar. 

 

De forma a compreender os conteúdos de cada módulo, foi realizado um plano de cada sessão, 

contendo o tema e os objetivos de cada módulo (Apêndice E). Ao longo das 8 sessões o processo de 

(re)avaliação diagnóstica foi continuo.  

Uma das intervenções planeadas para o grupo, foi a realização dos trabalhos de casa após cada 

sessão, tendo sido estimulado de forma continua o desenvolvimento dos mesmos. 

A implementação desta intervenção permitiu o desenvolvimento e a continuidade de uma re-

lação terapêutica com as três participantes, constituindo cada sessão, momentos de sobreposição en-

tre o processo diagnóstico e a intervenção em si mesmo. Para além de fornecer o alicerce para a ca-

pacitação da pessoa, através da informação, dos exercícios e do conjunto de estratégias fornecidos ao 

longo das 8 sessões. O conjunto de aprendizagens aliadas à prática dos exercícios permite à pessoa 

com depressão, melhor identificar características inerentes à sua doença e adotar formas de pensar e 

agir mais úteis. No seu conjunto, permitem que a pessoa lide melhor com a sua doença e mantenha a 

sua qualidade de vida.  

A implementação do TMC para a depressão na pessoa idosa, permitiu desenvolver competên-

cias em vários domínios (e.g., relacionais, comunicacionais), mas destacando as competências de co-

ordenação e desenvolvimento de um programa de psicoeducação e treino em saúde mental, com a 

envolvência de vários intervenientes da equipa interdisciplinar.  

 

 

3.2.2.4 Avaliação de resultados 

 

A avaliação consiste em averiguar a progressão da pessoa, relativamente aos ganhos obtidos 

e à eficácia, após a implementação das intervenções planeadas. Nesta fase, o EESMP verifica o sucesso 

das intervenções relativamente aos resultados obtidos. Deste modo, a resposta da pessoa face à in-

tervenção é fundamentada, e a aplicação do processo de enfermagem na prática dos cuidados é de-

mostrado. Havendo uma constante reformulação de diagnósticos, resultados e plano de cuidados em 

resposta da própria avaliação (Townsend, 2001). 
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A avaliação da intervenção TMC para a depressão realizou-se através de três métodos. O pri-

meiro, pela repetição da aplicação dos instrumentos psicométricos utilizados na primeira consulta. 

Segundo, através de um questionário de satisfação aplicado às participantes no final da última sessão 

do programa de TMC. Por último, e não menos importante, através da observação, participação e mo-

tivação demonstrada pelas participantes ao longo das 8 sessões do TMC. 

Relativamente aos resultados obtido pela aplicação final da escala de depressão geriátrica, re-

lembrando que a escala varia de 0 a 30 pontos, e que quanto maior for o somatório da pontuação, 

mais grave é sintomatologia depressiva. Verificou-se então, uma redução significativa de pontuação 

em todas as participantes, superando os 5 pontos de redução previstos no plano individual de cuidados 

de cada uma. Com descida de 7 e 10 pontos respetivamente, o que demostra a eficácia da intervenção 

TMC para a depressão na pessoa idosa, resultando em ganhos para a saúde e benefícios para as parti-

cipantes, como se pode observar no gráfico 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 
Classificação das pontuações da GDS 30 

 

A participante A, inicialmente na GDS 30 apresentava valor correspondente a uma depressão mode-

rada/ligeira, passando após o TMC para ausência de depressão. A participante B, também passou de 

moderada/ligeira a ausente. E por último, a participante C passou de uma classificação de grave para 

moderada/ligeira. Importa referir que esta participante apresenta várias patologias associadas e que 

sempre mereceu uma maior vigilância e apoio por parte da equipa. 

 

Os resultados obtidos na aplicação da Escala de Rosenberg final, revelaram que apenas a par-

ticipante C manteve a mesma pontuação, as restantes duas participantes aumentaram 2 e 6 pontos, 

aumentando ambas 2 pontos como previsto no plano individual de cuidados. Relembrando que esta 
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escala varia entre os 10 e 40 pontos, e que quanto maior for a pontuação, mais elevada é a autoestima. 

Nestas duas participantes o nível de autoestima melhorou e consequentemente o resultado obtido 

resulta em ganhos para a saúde e benefícios para as participantes, como se pode observar no gráfico 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2 
Classificação das pontuações da Escala de Autoestima de Rosenberg 

 

O segundo método de avaliação da intervenção, realizou-se através da aplicação do questio-

nário de satisfação do TMC, às três participantes, constituído por 10 perguntas simples de opção 

sim/não, como se pode verificar no quadro 3. 

Como se pode constatar pelo questionário de avaliação da satisfação das sessões, a contribui-

ção deste programa foi bastante positiva, revelando a importância da sua aplicação por parte do 

EESMP, no bem-estar, na qualidade de vida da pessoa e simultaneamente na contribuição de ganhos 

em saúde. 

 

Por último, a avaliação dos resultados obtidos através da observação, participação e motiva-

ção, realizada de forma continua e sistemática ao longo das 8 sessões. Considerando que apenas a 

participante B, foi a menos participativa nas sessões, possivelmente devido ao fato de ser o elemento 

com mais idade do grupo. A presença assídua das três participantes demonstra motivação e interesse 

nas aprendizagens, logo também consideramos como um resultado ganho. 

Desta forma, consideramos pela avaliação positiva dos resultados, a eficácia da intervenção 

do TMC para a depressão na pessoa idosa aplicada pelo EESMP em contexto de grupo. 

Posto isto, foi tido em conta o resumo mínimo de dados e core de indicadores de enfermagem 

para o repositório central de dados em saúde, em que preconiza que a própria estrutura dos mesmos 

representa um conjunto de diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem. Segundo a OE 
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(2007), os «indicadores são concebidos como marcadores específicos do estado de saúde das popula-

ções, capazes de traduzir o contributo singular do exercício profissional dos enfermeiros para os ga-

nhos em saúde da população» (p.2). Os mesmos, estão orientados para a promoção e melhoria contí-

nua da qualidade dos cuidados de enfermagem, com enfase nos resultados, tendo como alicerce os 

padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem definidos pela OE. 

 

Quadro 3 
Resultado do questionário de satisfação do TMC 

Perguntas 

Participantes 

A B C 

Sim Não Sim Não Sim Não 

As sessões foram úteis e razoáveis? 
X  X  X 

 

Eu tive de me esforçar a ir regularmente às ses-
sões. 

 X X   X 

No meu dia a dia eu não aplico o que aprendi nas 
sessões. 

X  X  X 

 

As sessões formam uma parte importante do meu 
tratamento. 

X  X  X 

 

Eu teria gostado de passar o tempo a fazer outra 
coisa. 

 X  X  X 

As sessões foram divertidas. 
X  X  X 

 

Muito do que aprendi durante as sessões é útil 
para o meu dia a dia. 

X  X  X 

 

Os objetivos e fundamentos das sessões foram cla-
ros para mim. 

X  X  X 

 

Eu recomendo as sessões a outras pessoas. 
X  X  X 

 

Eu achei benéfico as sessões serem aplicadas em 
grupo. 

X  X  X 
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O mesmo documento, organiza os indicadores em quatro partes: estrutura, processo, resul-

tado e epidemiológico. No nosso caso, destacamos o indicador de resultado relativo à taxa de ganhos 

possíveis/esperados de efetividade. O mesmo, resulta da comparação do que se deseja atingir e aquilo 

que efetivamente se atingiu, tendo em conta o juízo do enfermeiro do estado, potencial e recursos da 

pessoa. Ou seja, «consiste na relação entre o número total de casos em que o resultado esperado de 

um determinado fenómeno (diagnóstico), com intervenções de enfermagem implementadas, foi real-

mente conseguido, e o universo dos que apresentaram este fenómeno/diagnóstico, num certo período 

de tempo» (OE, 2007, p.4). Bem como o indicador de resultado relativo às modificações positivas no 

estado dos diagnósticos de enfermagem (reais). 

Desta forma, os indicadores de resultados sensíveis aos cuidados especializados de enferma-

gem comuns às três participantes encontram-se descritos no quadro 4. 

Quadro 4 
Indicadores de resultados sensíveis aos cuidados especializados de enfermagem 

FOCO DIAGNÓSTICO INDICADOR TIPO 

FORMULA 

Numerador/Denomi-
nador 

PERIODICI-
DADE 

TAXA DE 
EFETIVI-

DADE 

Humor 
depres-

sivo 
Presente 

Diminuição 
de 5 pontos 

GDS 30 
R3 

Nº de UCTMC com 

diminuição de pelo 

menos 5 pontos na 

GDS 30, num período 

de 8 semanas 

x 100 

 

Nº total de UCTMC 
no mesmo período 

de 8 semanas 

Inicio e fi-
nal das 8 

sessões do 
TMC 

100% 

Ansie-
dade 

Presente 

Modifica-
ção do es-
tado de di-
agnóstico 
para au-

sente 

R2 

Nº de UCTMC com 

ausência de ansie-

dade, num período 

de 8 semanas 

x 100 

 

Nº total de UCTMC 
no mesmo período 

de 8 semanas 

Inicio e fi-
nal das 8 

sessões do 
TMC 

100% 

Stress Presente 

Modifica-
ção do es-
tado de di-
agnóstico 

R2 
Nº de UCTMC com 

ausência de stress, 

Inicio e fi-
nal das 8 

sessões do 
TMC 

100% 
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para au-
sente 

num período de 8 se-

manas 

x 100 

 

Nº total de UCTMC 
no mesmo período 

de 8 semanas 

Com-
porta-
mento 
intera-

tivo 

Comprometido 

Modifica-
ção do es-
tado de di-
agnóstico 
para não 

comprome-
tido 

R2 

Nº de UCTMC com 

comportamento in-

terativo não compro-

metido, num período 

de 8 semanas 

x100 

 

Nº total de UCTMC 

no período de 8 se-

manas 

 

Inicio e fi-
nal das 8 

sessões do 
TMC 

67% 

Autoes-
tima 

Comprometida 

Redução de 
pelo menos 
2 pontos na 
escala de 
Rosenberg 

R3 

Nº de UCMTC com 

autoestima melho-

rada avaliada pela 

redução de pelo me-

nos 2 pontos na es-

cala de Rosenberg, 

num período de 8 se-

manas 

x 100 

 

Nº total de UCTMC 
no mesmo período 

de 8 semanas 

Inicio e fi-
nal das 8 

sessões do 
TMC 

100% 

Pensa-
mento 

Comprometido 

Modifica-
ção do es-
tado de di-
agnóstico 
para não 
comprome-
tido 

R2 

Nº de UCMTC com 

pensamento não 

comprometido, num 

período de 8 sema-

nas 

x 100 

 

Nº total de UCTMC 
no mesmo período 

de 8 semanas 

Inicio e fi-
nal das 8 

sessões do 
TMC 

67% 
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Legenda: 
UCTMC - Utentes que concluíram o TMC 
R2 – Modificações positivas no estado dos diagnósticos de enfermagem (reais) 
R3 – Taxas de ganhos possíveis/ esperados de efetividade 
 
 
 

3.2.3 Reflexão Sobre o Cuidar Em Saúde Mental em Contexto Comunitário 

 

Durante este percurso compreendeu-se que os cuidados de enfermagem prestados à pessoa 

idosa com perturbação mental, carecem de conhecimentos especializados e de uma abordagem sim-

ples e flexível. Segundo La Rue e Spar (2005), as competências necessárias para trabalhar de forma 

eficiente com as pessoas idosas relacionam-se com o domínio sobre o envelhecimento (e.g., alterações 

biológicas, psicológicas, sociais), sobre as perturbações mentais que mais afetam o idoso, sobre o im-

pacto da idade noutras perturbações mentais (e.g., humor, ansiedade), sobre o tratamento conside-

rando as alterações próprias do envelhecimento (e.g. interação medicamentosa), sobre a coordenação 

dos problemas físicos e sociais, que surgem com o envelhecimento (e.g., dor, luto, perda de papéis) e 

por fim a correlação entre as doenças psiquiátricas e as do foro médico-cirúrgico.  

 

Para além do conhecimento desta faixa etária, La Rue e Spar (2005), também referem a impor-

tância de determinadas qualidades e atitudes fundamentais para se conseguir atingir os objetivos pre-

tendidos com o idoso. Destacando o gosto pelo trabalho em equipa; estar disposto para intervir de 

uma forma ampla e flexível, assumindo um papel generalista de ajuda em determinados problemas 

(e.g., situacional, social); possuir habilidade e paciência na prestação de informação e tomada de de-

cisão; manter um otimismo terapêutico e por fim disposição para explorar sentimentos que possui 

relativos ao envelhecimento. O idoso muitas vezes tende a ver o profissional à semelhança dos seus 

próprios filhos, e vise versa, o profissional pode olhar para o idoso à semelhança dos seus pais ou avós, 

podendo ocorrer reativação de situações conflituosas e não resolvidas, até relacionadas com o próprio 

envelhecimento. 

Este estágio permitiu mobilizar um vasto conjunto de saberes e habilidades junto da pessoa 

idosa com perturbação mental, com o intuito de prestar cuidados de qualidade, e simultaneamente a 

aquisição e desenvolvimento de competências especializadas na área de saúde mental e psiquiátrica.  

A integração na equipa decorreu de forma célere e o sentimento foi de pertença, dentro da 

mesma. Trabalhar nesta faixa etária, possibilitou uma maior compreensão dos seus problemas, neces-

sidades, desequilíbrios e da sua capacidade de resiliência face a acontecimentos de vida, sendo funda-

mental para a prática de enfermagem, devido à elevada tendência demográfica. Consciente que estes 
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conhecimentos trouxeram mais valias para a prática profissional e pessoal, e de certa forma influenci-

aram e modificaram determinados comportamentos e atitudes na abordagem e no cuidar do idoso e 

família. 

 

Em consulta, nos primeiros dias foi difícil lidar com a enorme dor emocional expressa pelas 

pessoas e família. A exposição diária a tanto sofrimento, angústia e dor não é fácil, e requer prepara-

ção, treino e muito desenvolvimento pessoal. As relações são complexas e trabalhar assente no pro-

cesso relacional requer um profundo autoconhecimento. Numa das primeiras interações, tivemos per-

feita consciência, que no decurso da relação ocorreu um fenómeno de contratransferência, pois a se-

melhança e afinidade da história e discurso da pessoa, reativaram vivências pessoais, desencadeando 

uma reação de maior preocupação pela aquela pessoa. Foi perfeitamente percetível, nunca tínhamos 

vivenciado tal fenómeno de forma tão consciente. Alertados pela possível ocorrência de tais reações, 

não foi necessário perceber porquê, pois sabíamos perfeitamente o motivo. Conscientes que este fe-

nómeno não é benéfico para o desenvolvimento da relação de ajuda e que pode ter repercussões 

sobre a mesma, bem como nas próprias pessoa, tornou-se imprescindível a integração desde conceito. 

 

Phaneuf (2005), define a contratransferência como «uma reação irrealista e disfuncional da 

prestadora de ajuda face ao comportamento da pessoa ajudada» (p.375). A presença deste fenómeno 

acarreta risco de perda de objetividade, para que tal não aconteça, implica que nos tornemos consci-

entes dos próprios sentimentos e reações. O imediatismo é uma das estratégias contra este fenómeno, 

tendo sido utilizada daí para a frente. A reflexão com a orientadora também contribui para melhor 

compreender e integrar o fenómeno. A capacidade de “olhar” para as nossas próprias emoções, sen-

timentos, crenças, pensamentos e motivações potencia a identificação e consciencialização dos mes-

mos, remetendo-nos um pouco para o processo de metacognição. Para conhecermos o outro, é fun-

damental nos conhecermos primeiro a nós próprios, a tomada de consciência sobre nós é fundamental 

para o estabelecimento de uma relação terapêutica. Considerando este processo continuo, olhamos 

para trás e consideramos que aumentámos de forma significativa o nosso autoconhecimento e o pró-

prio desenvolvimento pessoal. Neste contexto, a prática refletida de cada situação, estabelecida em 

conjunto com a orientadora de estágio, contribuiu significativamente para alcançar este objetivo. 

 

Relativamente à implementação da intervenção do TMC para a depressão na pessoa idosa, 

consideramos que foi uma experiência bastante enriquecedora, quer do ponto profissional, quer pes-

soal. Foi bastante trabalhosa e implicou bastante stress devido às traduções, gestão do tempo e pela 

sua implementação. O receio, era de não conseguir manter o grupo e não completar as oito sessões 
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do TMC. Para que isso não acontecesse era fundamental motivar as participantes, o que consideramos 

ter conseguido. Depois da primeira sessão, o ânimo foi grande pela adesão das participantes, forne-

cendo alento para as etapas seguintes. Relativamente a cada elemento do grupo consideramos que 

não ocorreram impasses na relação terapêutica, nem fenómenos de transferência ou contratransfe-

rência, tendo- se conseguido desenvolver com cada elemento uma relação terapêutica.  

Tínhamos consciência que implementar uma intervenção psicoeducativa com 8 sessões seria 

um desafio enorme e uma experiência intensa. E assim foi, numa atitude de confiança, parceria e oti-

mismo, conseguimos a sua implementação, cujos resultados demonstraram serem positivos. 

 

A implementação do programa TMC em grupo possibilitou adquirir experiência na liderança de 

grupo, estabelecendo limites e preservando os objetivos estipulados. Aprendemos que o grupo exerce 

muita influência nos conteúdos abordados, e que nós, devemos ir ao encontro do mesmo, respeitar o 

seu ritmo. Não basta apresentar os diapositivos, temos de estabelecer uma ligação entre o que se 

apresenta e as reações do grupo, através de uma comunicação terapêutica, através da linguagem dita 

e não dita. Se esta ponte não for estabelecida, os nossos objetivos não se concretizam, apesar de a 

sensação final de que tudo foi cumprido, mas a compreensão e apreensão do grupo foi nula. 

Também possibilitou aumentar a experiência de apresentações em grupos, considerando o 

curso de formadores frequentado anteriormente e a própria experiência profissional, uma mais valia 

que contribui para o seu sucesso.  

Nesta interação em grupo, a importância do que comunicamos, e como comunicamos é fun-

damental, tal como a observação das reações ao que comunicamos e as nossas próprias reações. Dada 

a exposição, é importante estarmos alertas e conscientes do impacto das mesmas, sendo de extrema 

importância mantermos a objetividade, para não comprometer a relação terapêutica. Estas aprendi-

zagens permitiram desenvolver as técnicas comunicacionais e melhorar a este nível, contribuindo para 

um melhor desempenho no futuro. 

Como futura EESMP esta experiência abre possíveis perspetivas futuras da sua aplicação talvez 

em diferentes contextos (e.g., CSP, ERPI). Desta forma, consideramos que este estágio contribui intei-

ramente para a aquisição e desenvolvimentos das competências de EESMP. 
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4 DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPE-

CIALISTA 

 

 

Este capítulo destina-se a apresentar, descrever, analisar, avaliar e refletir sobre as atividades 

e intervenções desenvolvidas durante os ensinos clínicos, tendo como referência as competências co-

muns do enfermeiro especialista. 

Considerando que as competências se complementam entre si, e que para desenvolver algu-

mas das competências do EESMP, necessariamente desenvolvemos competências comuns do enfer-

meiro especialista, optámos por uma abordagem simplificada das mesmas. 

No que diz respeito ao domínio da responsabilidade profissional e ética, as experiências viven-

ciadas em ambos os contextos de estágio, proporcionaram oportunidades para o seu desenvolvi-

mento, que aliadas ao contributo das unidades curriculares, nomeadamente em epistemologia, ética 

e direito em enfermagem, potenciaram a sua evolução e a aquisição de competências. 

Segundo Nunes (2011), «cuidar pode ser visto como um sentimento, uma atitude, uma relação 

estabelecida (entre quem é cuidador e quem é cuidado), uma necessidade humana, uma conduta 

ética» (p.42). Porque somos pessoas a cuidar de pessoas, diariamente nos confrontamos com situa-

ções complexas, dilemas éticos ou conflitos, pelos quais temos de tomar decisões. Decisões essas ba-

seadas numa escolha entre duas alternativas, normalmente desejável num aspeto e, indesejável nou-

tro. Os princípios éticos orientam essa tomada de decisão, tais como a autonomia, beneficência, não 

maleficência, veracidade, justiça e vulnerabilidade.  

Na área da saúde mental o uso destes princípios é essencial, dada a vulnerabilidade do doente 

mental e pela diminuta capacidade de proteger os seus direitos, o que evidência a necessidade de 

proteção dos seus direitos fundamentais, assumindo muitas vezes o EESMP o papel de advogar pelo 

Outro (Nunes, 2014). Já Peplau, destacou o papel fundamental do EESMP na advocacia do cliente. 

Advogar significa apoiar ou defender, significa ajudar a satisfazer necessidades, que sem o apoio do 

EESMP, não seriam supridas (Townsend, 2011). 

 

Considero desta forma, que as condutas éticas, deontológicas e morais foram sempre respei-

tadas em todas as interações com os utentes, respeitando princípios éticos já referidos e, respeitando 

os deveres e direitos relativos ao exercício e dignidade profissional, excelência do exercício e direito a 

cuidados de qualidade. As tomadas de decisões foram suportadas tendo por base a experiência, refle-
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xão com a equipa e pelo conhecimento, tendo em consideração as estratégias desenvolvidas para so-

lucionar os problemas com base na relação de parceria estabelecida com a pessoa e selecionando as 

respostas mais adequadas. 

O respeito pelos direitos humanos, liberdade e dignidade da pessoa faz parte do nosso cons-

truto como pessoa e profissional. Consideramos o desrespeito por estes princípios, direitos e valores 

bastante preocupante e inadmissível nos dias de hoje e, principalmente na prática do exercício da 

enfermagem. Sempre considerámos cada pessoa como um ser único e singular, com as suas caracte-

rísticas particulares, as suas fragilidades, necessidades, estratégias e recursos. Trabalhando o que de 

melhor funciona na pessoa e não no défice, descultando o seu potencial, as suas qualidades, como 

diria Gottlieb, as forças de cada pessoa. Respeitando a sua integridade pessoal, privacidade, confiden-

cialidade, autodeterminação, fragilidades, costumes, valores, crenças e identificando, prevenindo e 

antecipando práticas de risco que comprometam estes princípios e valores. 

Para concluir, segundo Nunes (2014), o domínio da responsabilidade profissional, ética e legal 

assume especial destaque para o EESMP «pelo reconhecimento de Si e do Outro, pelo respeito e pro-

teção da dignidade humana e das vulnerabilidades, pela atualização do potencial de cada um» (p. 22). 

 

Na área da qualidade e gestão, as normas operacionais padrão ou procedimentos operacionais 

padrão mais conhecidas por instruções de trabalho, representam uma ferramenta simples, objetiva e 

completa de trabalho. A sua função é garantir a execução dos padrões de qualidade estabelecidos e 

proporcionar uma melhoria continua dos cuidados de enfermagem. Tem como função padronizar ta-

refas e garantir a consistência dos cuidados, através da descrição pormenorizada de todas as instru-

ções necessárias para a execução dessa tarefa. Trata-se de um documento, que independentemente 

de quem realiza essa tarefa, garante a conformidade do procedimento, de forma a não afetar o resul-

tado pretendido (OE, 2019). 

Desta forma, realizou-se uma instrução de trabalho, com o objetivo de definir e uniformizar a 

intervenção psicoterapêutica e psicoeducativa “Treino Metacognitivo para a Depressão no Idoso”, 

para ser aplicada pela equipa de geriatria. Para além de ter uma função didática, tem como objetivo 

aumentar e difundir o conhecimento da equipa em torno da aplicação desta intervenção por parte do 

EESMP. Salienta-se que a instrução de trabalho aguarda ser homologada pelo serviço de qualidade da 

instituição em causa (Apêndice F). 

 

Foi realizada uma formação em serviço, dirigida aos enfermeiros das equipas comunitárias, 

com o objetivo de apresentar o trabalho desenvolvido na implementação da intervenção TMC para a 

depressão na pessoa idosa, bem como de incentivar a implementação do TMC noutras perturbações 
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mentais (Apêndice G). Após a exposição dos resultados obtidos até aquele momento, houve tempo 

para uma pequena discussão e debate sobre a temática da intervenção na população portuguesa. 

A formação em serviço, também foi uma oportunidade de aprendizagem, destacando-se a par-

ticipação numa sessão sobre psicopatia e outra sobre a história da psiquiatria: esquizofrenia. 

 

Para concluir, também podemos colaborar e participar em ações de formação realizadas pela 

equipa em articulação com o setor social do distrito. Fomos acompanhadas pela TSS, que nestas ses-

sões, também aborda os direitos da pessoa com demência. Desta forma, deslocamo-nos a um concelho 

vizinho para uma sessão formativa às funcionárias do apoio domiciliário e da ERPI do concelho. Estive-

ram presentes 32 pessoas, o grupo foi participativo e demonstraram motivação para mudar determi-

nadas abordagens que mantinham à pessoa com demência.  

Consideramos que este tipo de intervenção é essencial, primeiro pela capacitação das pessoas 

que cuidam em instituições da pessoa com demência, segundo pela articulação intersectorial das vá-

rias entidades, revelando um trabalho conjunto, de forma a melhorar os cuidados prestados e melho-

rar a qualidade de vida da pessoa com demência. Desta forma, destaca-se o papel de relevo que o 

EESMP na comunidade desempenha através das suas intervenções junto da família/grupo/comuni-

dade. 
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5 REFLEXÃO CRÍTICA 

 

 

Neste percurso relativo ao estágio consideramos ter diversas oportunidades de aplicar, desen-

volver e melhorar na prática clínica, as aprendizagens integradas ao longo do mestrado.  

O estágio final não nos surpreendeu, por ser desenvolvido em contexto comunitário, sendo a 

nossa área de intervenção, a comunidade. Por isso, determinadas problemáticas identificadas sobre-

punham-se e alguns recursos para sua resolução eram exatamente iguais. Os conhecimentos adquiri-

dos ao longo deste período, contribuíram para “olhar” para a doença mental no idoso de uma outra 

perspetiva. Com o aumento das pessoas idosas, aumenta as patologias associadas à idade, entre elas 

a demência. Atualmente esta é, e será, uma área de relevo em que o EESMP desempenha um papel 

fundamental de forma a capacitar e valorizar quem cuida. 

A depressão no idoso, a par das demências constituem as perturbações mentais mais preva-

lentes nesta faixa etária. Ao compreender a dimensão da problemática, do impacto que tem na vida 

da pessoa, do seu sofrimento e de quem a rodeia, na sua qualidade de vida e na sua funcionalidade, 

tornou-se evidente a importância de trabalhar na prevenção da doença mental ao longo do ciclo de 

vida, pois a suas consequências manifestam-se a longo prazo, neste caso até à velhice. 

Estas aprendizagens, sem dúvida que influenciaram de forma positiva, a prática dos cuidados 

à pessoa/família no nosso contexto profissional. Na compreensão, nas atitudes e comportamentos, na 

procura de respostas e estratégias, e no suporte à pessoa e principalmente ao cuidador, pela elevada 

sobrecarga e desgaste diário. Quem vivencia um processo de doença, que no caso da demência é pro-

gressiva e prolongada no tempo, a maior parte das vezes está sozinho e são maioritariamente idosos 

a cuidar de idosos. Cabe-nos a nós enfermeiros estarmos alertas para estas situações, identifica-las e 

intervir precocemente perante tais necessidades. 

Percebemos que as problemáticas da comunidade são imensas, pois é na comunidade que as 

pessoas estão inseridas e, é neste contexto, que o EESMP pode tornar-se mais diferenciado e ter um 

papel de relevo. Ora, sendo o nosso contexto profissional de intervenção uma unidade de cuidados na 

comunidade, o nosso papel como futura EESMP é central. Para além, de integrar a equipa de continu-

ados integrados, direcionada para a prestação de cuidados de enfermagem à pessoa dependente no 

domicílio, em que o foco está nos cuidados e no apoio ao cuidador, também integra outros serviços. 

O trabalho intersectorial (e.g., autarquia, juntas de freguesia, segurança social), é uma das mais valias 

desta unidade, tal como o trabalho de proximidade junto da pessoa/família/comunidade. Mais direci-

onada para a saúde do que para a doença, através dos vários projetos e programas de prevenção da 

doença e promoção da saúde, incluindo projetos de promoção da saúde mental, maioritariamente no 
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âmbito de intervenções à pessoa com demência e seu cuidador. A nossa abrangência é tal, que não 

nos podemos restringir apenas a esta área de intervenção.  

A saúde mental é transversal e abrange diversas faixas etárias e diversos contextos. Na comu-

nidade podemos intervir na grávida, na infância e adolescência, adulto, idoso, sem-abrigo, doente cró-

nicos, reclusos e em situações de grande vulnerabilidade como a violência, adições, discriminação e 

redução do estigma; em contexto escolar, de trabalho e desemprego, de reinserção juvenil e adulto, e 

nas próprias respostas a nível comunitário e social na área da saúde mental (Nunes, 2014). 

Intervir preventivamente na depressão e suicido na comunidade é fundamental, promover 

uma saúde mental positiva nas escolas, organizações e família, deve ser uma prioridade, por constituir 

um importante fator protetor. O EESMP deve estar alerta aos pequenos sinais de desequilíbrio e pro-

mover ações de sensibilização e rastreio nos diferentes contextos alertando para esta realidade. Mas 

a intervenção mais decisiva do EESMP passa pela formação. Formação e sensibilização dos enfermei-

ros, outros profissionais e da comunidade em geral. Aumentar a formação significa aumentar o conhe-

cimento sobre os problemas em saúde mental e, consequentemente maior investimento nesta área e 

o aumento das suas respostas. 

 

Face ao que foi exposto, considera-se que todas estas aprendizagens trouxeram mais valias 

quer a nível profissional, quer pessoal. Como futura EESMP, trabalhando na comunidade, muito traba-

lho temos a desenvolver, pois ainda são poucos os EESMP nos CSP e a trabalhar na comunidade, es-

tando a sua maioria centrados nos departamentos de saúde mental e psiquiátrica. Esta descentraliza-

ção tão necessária e impulsionada pelas instituições, representa um primeiro passo para aumentar o 

número de profissionais a trabalhar a saúde mental nos CSP e da importância da promoção da saúde 

mental. Desmitificar, sensibilizar, formar, promover e prevenir são as palavras que irão guiar de futuro 

as nossas intervenções em saúde mental e psiquiátrica no contexto comunitário. 

Atualmente o foco de cuidados a nível psiquiátrico centra-se nos cuidados em ambulatório, na 

comunidade onde a pessoa está inserida, no seu contexto familiar e social, destacando-se a importân-

cia intersectorial, em que estão implicados vários intervenientes (e.g., educação, autarquias, segu-

rança social, justiça, segurança pública), quer os próprios, familiares e o coletivo. Medidas de promo-

ção da saúde mental, diminuição do sofrimento mental e o cuidado ao doente mental no seu contexto 

familiar e social, são da responsabilidade dos cuidados de saúde primários. A elevada prevalência da 

doença mental, leva a que seja considerada como um problema de saúde pública, que se manifesta 

silenciosamente, como um “iceberg”, em que apenas se visualiza a sua ponta, sendo a saúde mental 

considerada como uma prioridade de saúde púbica (Rebelo, Gonçalves & Bolina, 2015). No entanto, 

consideramos que longo é, o caminho que temos a percorrer, mas que este impulso para formar mais 
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EESMP nos CSP, já representa uma necessidade sentida pelas nossa entidades e instituições com vista 

a colmatar esta problemática. 

Através da relação de proximidade, o enfermeiro intervém como prestador de cuidados espe-

cializados no setting comunitário, em que os cuidados prestados têm como finalidade a prevenção 

primária, secundária e terciária. Em que a primária, tem como objetivo identificar grupos em risco de 

desenvolverem doença mental, capacitando-os para melhorar as respostas ao stress e reduzindo fato-

res ambientais predisponentes. A secundária, visa a identificação precoce dos problemas e a rápida 

implementação de tratamento. Por fim a terciária, centra-se na prevenção das complicações da do-

ença mental e na própria promoção da reabilitação, permitindo a pessoa reaver a máxima funcionali-

dade, bem-estar e qualidade de vida (Townsend, 2011). 

Desta forma e para concluir, pretendemos de futuro e, já como EESPM, desenvolver um projeto 

de intervenção em saúde mental e psiquiátrica e, talvez quem sabe, transpor para o nosso local de 

trabalho a intervenção TMC para a depressão no idoso, já iniciada e desenvolvida no estágio final. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O presente relatório foi redigindo com a finalidade de comunicar a aquisição de conhecimen-

tos, aptidões e competências comuns do enfermeiro especialista, das competências do enfermeiro 

especialista em saúde mental e psiquiátrica e das competências de mestre, desenvolvidas ao longo dos 

ensinos clínicos. A sua realização permitiu descrever, analisar e refletir criticamente sobre as atividades 

e intervenções desenvolvidas na prática clínica de cuidados especializados. Para além disso, permitiu 

aprofundar conhecimentos e desenvolver aprendizagens com vista a aquisição de competências na 

área da pessoa idosa com depressão, evidenciando a importância das intervenções psicoterapêuticas 

e psicoeducativas. 

A sua estrutura foi organizada em cinco capítulos, de modo a facilitar a compreensão. Preten-

demos que fosse coerente, lógico, simples, claro e conciso e que refletisse o trabalho desenvolvido e 

como foi desenvolvido. Destacamos os ganhos obtidos, os conhecimentos adquiridos através da pes-

quisa bibliográfica em livros técnicos na área, em bases de dado científicas e em sites de entidades de 

carater político e de saúde, fomentando uma maior consciencialização da responsabilidade de deter o 

título de EESMP e de mestre. 

 

Numa sociedade com uma esperança de vida longa, e um aumento do envelhecimento da po-

pulação remete-nos para a um aumento da prevalência de doenças, entre as quais, as doenças do foro 

mental. 

A elevada prevalência da depressão no idoso, evidencia a necessidade de medidas estratégicas 

eficientes e eficazes de proteção nesta população. Neste caminho, o EESMP tem uma intervenção pre-

ponderante, quer no despiste do risco de o idoso desenvolver depressão, quer pela necessidade da 

prevenção e na implementação de programas com intuito de mitigar a doença.  

Relativamente ao projeto de intervenção: TMC aplicado pelo EESMP à pessoa idosa com de-

pressão, foi com bastante agrado e satisfação, que conseguimos a sua implementação e concretização, 

ainda para mais, quando os resultados obtidos evidenciaram ser sensíveis aos cuidados especializados. 

 

Após a elaboração deste relatório podemos concluir que o processo de cuidados especializa-

dos em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, constitui um instrumento de extrema importân-

cia, principalmente através de uma adequada (re)avaliação diagnóstica e da implementação de inter-

venções personalizadas, contribuindo para que os resultados esperados fossem alcançados e para uma 
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prestação de cuidados de qualidades, enquadrados nos padrões de qualidade dos cuidados especiali-

zados em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica.  

Para concluir, consideramos que os objetivos propostos para a realização deste relatório foram 

atingidos com sucesso e que foram desenvolvidas as competências comuns do enfermeiro especialista, 

as competências específicas do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiá-

trica, bem como as competências de mestre. 
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RESUMO 

 

 

Breve fundamentação: A depressão é considerada um problema de saúde pública que afeta 

pessoas em todo o mundo, de todas as idades, levando a sentimentos de tristeza e isolamento 

social que muitas vezes culmina no suicídio. A depressão psicótica constitui uma das formas de 

apresentação clínica mais prevalente nas pessoas de idade. Objetivo: O presente caso clínico 

tem com objetivo desenvolver um plano de cuidados personalizado, tendo em consideração as 

aprendizagens adquiridas, bem como as competências do enfermeiro especialista na área da 

saúde mental e psiquiátrica. Metodologia: Baseado no processo de enfermagem em saúde men-

tal e psiquiátrica, passando pelas fases de avaliação diagnóstica, planeamento dos cuidados, in-

tervenção terapêutica e avaliação dos resultados à pessoa idosa com depressão psicótica. Re-

sultados: Os resultados demonstram, que os enfermeiros especialistas em saúde mental e psi-

quiátrica, através de um plano de cuidados adequado, traduzido na avaliação diagnóstica, no 

planeamento dos cuidados, nas intervenções e na avaliação dos resultados dos cuidados de en-

fermagem especializados implementados, promovem a melhoria, recuperação, autonomia da 

pessoa, contribuindo para a qualidade dos cuidados prestados e consequentemente a obtenção 

de ganhos em saúde. Conclusão: Os cuidados de enfermagem especializados na área da saúde 

mental e psiquiátrica, através de um plano de cuidados adequado à pessoa com depressão psi-

cótica, contribuem para ganhos em saúde. 

 

 

Palavras chave: Depressão psicótica; Estudo de caso, Idosos; Enfermagem de saúde mental. 
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ABSTRACT 

 

 

Brief rationale: Depression is considered a public health problem that affects people around the 

world, of all ages, leading to feelings of sadness and social isolation that often culminates in 

suicide. Psychotic depression is one of the most prevalent forms of clinical presentation in older 

people. Objective: The present clinical case aims to develop a personalized care plan, taking into 

account the acquired learning, as well as the competencies of the specific nurse in the area of 

mental and psychiatric health. Methodology: Based on the mental and psychiatric health 

nursing process, through the phases of diagnostic evaluation, care planning, therapeutic inter-

vention and evaluation of outcomes to the old person with psychotic depression. Results: The 

results show that nurses specialized in mental and psychiatric health, through an adequate care 

plan, translated into diagnostic evaluation, care planning, interventions and evaluation of the 

results of specialized nursing care implemented, promote the improvement, recovery, self-

nomy of the person, contributing to the quality of care provided and consequently achieving 

gains in health. Conclusion: Nursing care specialized in the area of mental health and psycho-

quiátri-ca, through an adequate care plan for people with psychotic depression, contributes to 

health gains. 

 

 

Keywords: Psychotic depression, Case study, Elderly, Mental health nursing. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No âmbito da Unidade Curricular Estágio I de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiá-

trica II, integrada no 4º Curso de Mestrado em Enfermagem em Associação na Área de Especia-

lização de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica, realizado na Escola Superior de Saúde 

de Beja, foi proposta a realização de um trabalho académico. Tendo em conta o contexto do 

estágio, bem como a sua duração de seis semanas, optou-se pela realização de um Caso Clínico.  

Na perspetiva de ir de encontro ao Projeto de Estágio Final, a temática abordada no Caso 

Clínico centra-se na Pessoa Idosa com Depressão. Importa ressalvar que a escolha da utente 

para a realização do Caso Clínico, foi bastante limitada, pois nas primeiras duas semanas de es-

tágio apenas uma utente apresentava Perturbação Depressiva, sendo o seu motivo de interna-

mento um quadro de psicose em estudo. Desta forma, a escolha da utente foi bastante limitada. 

Como forma de contornar a situação optou-se na abordagem da pessoa idosa com depressão 

major com características psicóticas. 

 

A depressão a nível mundial afeta cerca de 264 milhões de pessoas abrangendo as di-

versas faixas etárias. Considerada como uma das perturbações mentais mais frequentes e como 

uma das principais causas de incapacidade, contribui consideravelmente para a carga global de 

doenças. A perturbação depressiva quando não diagnosticada e tratada corretamente, pode ter 

consequências devastadoras, como o suicídio. A psicofarmacologia e as intervenções especiali-

zadas a nível psicológico, são as opções terapêuticas estabelecidas no tratamento deste tipo de 

perturbações. (World Health Organization [WHO], 2020). 

A prevalência das perturbações psiquiátricas em Portugal é de 22,9%. Este número co-

loca Portugal no segundo lugar a nível europeu. Cerca de 10% dos portugueses são afetados 

pela depressão e, em 2017 o suicídio foi a causa de 14.628 anos potenciais de vida perdidos. 

Portugal assume uma posição de 4º lugar comparativamente aos países da Organização para o 

Comércio e Desenvolvimento Económico (OCDE).  Também preocupante é o lugar que Portugal 

ocupa no consumo de antidepressivos, em que se situa no 5º lugar, em relação aos restantes 

países da OCDE, bem como o excessivo consumo dos ansiolíticos. Em termos de custos relativos 

à doença mental em Portugal estes apontam para uma estimativa de 3,7% do PIB, o que repre-

senta 6,6 mil milhões de euros (Conselho Nacional de Saúde, 2019). 
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No sentido de dar resposta a esta situação, é fundamental formar mais profissionais na 

Área da Saúde Mental e Psiquiátrica. O Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Men-

tal e Psiquiátrica (EEESMP) desenvolve intervenções especializadas desempenhando um papel 

fundamental, com vista à mudança do panorama atrás descrito. Por possuir um conjunto de 

competências únicas, especializadas e abrangentes que vão de encontro com as necessidades 

da pessoa/família/ grupo /comunidade, ao longo de todo o ciclo de vida e com a vantagem de 

exercer uma profissão/disciplina, de maior proximidade, contribuindo inevitavelmente para 

uma maior capacidade de avaliação diagnóstica das perturbações mentais, como a depressão. 

Efetuar uma avaliação das necessidades da pessoa/família, implementar intervenções terapêu-

ticas adequadas a cada situação e consequentemente efetuar a (re)avaliação das mesmas, de 

forma a minimizar o impacto, a vários níveis, que acarreta a doença mental.  

O EEESMP para além de atuar e ser detentor de competências especificas para trabalhar 

com a doença mental, tem como grande desfio e investimento futuro, incidir nas competências 

de prevenção e promoção da Saúde Mental das populações. 

O presente Caso Clínico, surge como uma das propostas de avaliação da Unidade Curri-

cular do Estágio I, apresentando como objetivos: 

• Constituir por si mesmo um elemento de avaliação; 

• Descrever, analisar e refletir o caso objeto de estudo; 

• Colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo as diversas Unidades Curri-

culares; 

• Realizar Entrevista inicial e continua ao longo da prestação de cuidados à pessoa; 

• Efetuar uma Avaliação Diagnóstica tendo em consideração o que pensa, o que sabe, o 

que sente e o que preocupa o doente, tendo em conta as suas próprias estratégias 

para a resolução das situações; 

• Realizar a Avaliação do Estado Mental da Pessoa; 

• Utilizar instrumentos psicométricos de avaliação; 

• Implementar Estratégias de Intervenção Terapêutica, através de uma aliança terapêu-

tica/ contrato terapêutico com o doente; 

• Proceder à avaliação/ reavaliação dos resultados das Intervenções Terapêuticas imple-

mentadas; 

• Analisar e refletir acerca das Intervenção Especializadas do EESMP. 

 

No sentido de uma maior compreensão e explicação dos fenómenos da realidade e de en-

tender a relação entre esses mesmos fenómenos e as suas consequências, o Modelo Teórico de 
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referência para sustentar este caso clínico, foi o de Hildegard Peplau, através da sua Teoria das 

Relações Interpessoais, onde a mesma dá primazia ao desenvolvimento da relação enfermeiro-

cliente e preconizando uma enfermagem psicodinâmica, resultando um crescimento pessoal 

partilhado entre ambos os intervenientes da relação. 

De forma a manter o anonimato da pessoa em estudo, o nome atribuído à mesma é fictício, 

mantendo-se os dados confidenciais para a proteção de dados. 

No que diz respeito à estrutura, este caso clínico está dividido em quatro capítulos. O pri-

meiro expõe a metodologia; o segundo diz respeito ao enquadramento teórico; o terceiro faz a 

descrição do caso clínico em análise; e por fim o quarto capítulo, que diz respeito ao processo 

de enfermagem aplicado ao caso clínico. 

O presente trabalho segue as normas de elaboração e apresentação de trabalhos escritos 

com base estrutural preconizadas pela American Psychological Association [APA], 6ª edição e 

segue as regras do novo acordo ortográfico. 
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1 – METODOLOGIA 

 

 

O presente Caso Clínico, consiste na elaboração, descrição e exploração de um plano de 

cuidados adequado à pessoa idosa com depressão psicótica, tendo por base o processo de cui-

dados em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, passando pelas fases de avaliação diag-

nóstica, planeamentos dos cuidados, intervenções terapêuticas e avaliação dos resultados. 

Visto ser um estudo de cariz académico, não foi necessário submeter a uma apreciação 

à Comissão de Ética. Todos os dados referidos no Caso Clínico tiveram em consideração o sigilo 

profissional. 

Após a seleção da utente para estudo, foi pedido o consentimento informado à mesma, 

após serem fornecidas as informações e esclarecimentos necessários para a realização do Caso 

Clínico. O consentimento informado da utente não ficou registado, mas foi fornecido de forma 

assertiva oralmente. 

Uma das etapas para a realização deste caso clínico, passa pela recolha de informação de 

dados. Para tal, foram utilizados vários recursos tais como: 

• a recolha de dados do processo clínico da utente; 

• a recolha de dados através dos profissionais de saúde e dos familiares da utente; 

• da observação clínica, realizada maioritariamente através da prestação direta de cuida-

dos de enfermagem;  

• da entrevista clínica inicial e continua à utente, com vista a uma avaliação diagnóstica 

da situação, tendo em conta a perspetiva do que a utente sabe sobre a sua doença, o 

que pensa, o que sente e o que mais a preocupa, com o objetivo de compreender as 

suas próprias estratégias de lidar com a doença e com o propósito de identificar o seu 

pedido de ajuda, as suas necessidades e de em parceria, trabalhar com a utente e esta-

belecer uma aliança terapêutica, delinear intervenções terapêuticas individualizadas, 

centrada na pessoa única que se apresenta e formalizar o devido contrato terapêutico. 

Sempre na conjugação variável da tripla perspetiva, ou seja, vivencial, biomédica e de 

ajuda (Lopes, 2006). 

• da utilização de instrumentos de avaliação psicométricos, como a Mini- Mental State 

Examination (MMSE), Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES), Escala de Insight 

Marková e Berrios e Escala de Hamilton da Avaliação da depressão (HAM-D); 

• da avaliação inicial de enfermagem de saúde mental. 
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Tendo o presente Caso Clínico como suporte teórico o Modelo de Peplau e a sua Teoria das 

Relações Interpessoais, o Processo de Enfermagem relativo à utente em estudo, foi abordado 

de acordo com conceitos estruturais do processo interpessoal, fazendo uma analogia entre as 

fases de relação enfermeiro-doente e com as diferentes fases do Processo de Enfermagem. Para 

além de ser considerada a “mãe da enfermagem psiquiátrica”, o seu contributo para a enferma-

gem foi considerável. Pioneira na mudança de carater da enfermagem ao conceptualizar o do-

ente como parceiro no processo de enfermagem, numa relação interpessoal com vista ao de-

senvolvimento do doente e do enfermeiro, transcendendo até à atualidade. Os pressupostos da 

sua teoria de médio alcance vão de encontro com uma das competências do EEESMP, desta 

forma destaco a sua pertinência para o presente Caso Clínico. 

 

Na elaboração dos juízos de diagnóstico recorreu-se à linguagem da Classificação Interna-

cional para a Prática de Enfermagem (CIPE). Já na elaboração das propostas de Intervenção Te-

rapêuticas no âmbito das Competências do Enfermeiro Especialista de Saúde Mental e Psiquiá-

trica (EESMP), os documentos norteadores que serviram de base na elaboração das mesmas, 

foram: o Padrão de Documentação Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, da Ordem dos 

Enfermeiros (OE); o Padrão Documental de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, reali-

zado pelo Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, da OE; Clas-

sificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) e a Classificação dos Resultados de Enferma-

gem (NOC). 
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2 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

 

Dados da WHO (2020), revelam que cerca de 264 milhões de pessoas no mundo inteiro 

sofrem de depressão, considerando a doença como a principal causa de incapacidade laboral e 

de invalidez nos países desenvolvidos, e perspetivando que futuramente seja a segunda causa 

de incapacidade a nível mundial. 

A prevalência das perturbações psiquiátricas em Portugal é de 22,9%. Este número co-

loca Portugal no segundo lugar a nível europeu, onde cerca de 10% dos portugueses são afeta-

dos pela depressão (Conselho Nacional de Saúde, 2019). 

A perturbação depressiva é considerada como uma Perturbações do Humor. A sua 

forma de apresentação, não pode ser reduzida a uma visão mitigada e redutora, muitas vezes 

confundida com o sentimento de tristeza. A depressão é considerada de certa forma como a 

doença de afetos, de emoções, de ritmos, de vazios ao nível existencial, e não deverá ser con-

fundida com a tristeza e com outros sentimentos característicos à própria natureza do ser hu-

mano. Ao longo da vida, todo o ser humano passa por momentos de crise, de perdas e inevita-

velmente de períodos de grande tristeza. A depressão é muito mais que tristeza. A depressão é 

mais intensa e estável, com períodos mais prolongados e duradouros, afetando com bastante 

prejuízo a funcionalidade da pessoa que a vivencia.  

 

Townsend (2011), define a depressão «como uma alteração no humor que é expressa 

por sentimentos de tristeza, desespero e pessimismo. Há uma perda do interesse nas atividades 

habituais e os sintomas somáticos podem ser evidentes. São comuns alterações no apetite e 

padrões de sono» (p. 539). 

A perturbação depressiva, bem todas as perturbações do foro mental, obedecem a vá-

rios critérios sintomatológicos, conforme a Classificação Internacional de Doenças (CID-10) e o 

Manual De Diagnóstico e Estatística Das Perturbações Mentais (DSM-5), da American Psychiatric 

Association [APA], que mais à frente iremos abordar. 

Saraiva (2014), citando Semple e Smyth (2009), afirma que a maioria dos episódios de-

pressivos tem uma duração inferior a um ano, mas cerca de 25% ultrapassa este período de 

tempo. Para além de que uma média de 15% das pessoas irão manter a sintomatologia associada 

durante mais dois anos, com tendência a desenvolver um padrão crónico. A probabilidade de 
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episódios recorrentes da depressão também aumenta cerca de 30% a cada 10 anos e cerca de 

60% a cada 20 anos.  

Supõe-se que cerca de um terço das pessoas que sofrem de perturbações mentais gra-

ves não estejam tratadas. O suicídio é a mais grave consequência da falta de tratamento da 

depressão, ocorrendo maioritariamente em contexto depressivo (Pereira & Saraiva, 2014). Os 

mesmos autores referem que a depressão é duas vezes mais prevalente em mulheres, bem 

como em pessoas sem relacionamentos interpessoais íntimos como solteiros, divorciados ou 

separados. 

 

 

2.1 – Identificação das Perturbações Depressivas 

 

 

 Tendo em conta a classificação do DSM-5 (APA, 2013), as perturbações depressivas en-

globam a perturbação de desregulação de humor disruptivo, perturbação depressiva major, per-

turbação depressiva persistente (distimia), perturbação disfórica pré-menstrual, perturbação 

depressiva induzida por substâncias/medicamentos, perturbação depressiva devido a outra con-

dição médica, perturbação depressiva com outra especificação e perturbação depressiva não 

especificada. De acordo com a mesma classificação, o que têm em comum todas estas pertur-

bações é um conjunto de alterações e sintomas como o humor irritável, tristeza, vazio, inclusive 

alterações a nível cognitivo e somático capazes de influenciar significativamente a capacidade 

funcional da pessoa. Por sua vez, o que distingue as várias perturbações é a etiologia ou timing 

e a respetiva duração dos episódios.  

Segundo a mesma entidade, a perturbação mais representativa deste conjunto de per-

turbações é a perturbação depressiva major, em que as alterações mais marcantes envolvem o 

nível de cognição, afeto e funções neurovegetativas, os episódios podem ser distintos, com a 

duração de 2 semanas e com remissão entre os mesmos, embora a perturbação possa ser re-

corrente. A Distimia corresponde à forma mais crónica da depressão e traduz-se quando o dis-

túrbio de humor se mantem pelo menos 2 anos (APA, 2013). 

 

 

2.2 – Perturbação Depressiva Major 
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Segundo Townsend (2011), a perturbação depressiva major caracteriza-se pela presença 

de humor deprimido ou pela perda de prazer nas atividades outrora vistas como agradáveis ou 

mesmo pela perda de interesse pelas mesmas. As alterações da funcionalidade ocupacional e 

social da pessoa têm a duração de duas semanas, sem episódios de mania e sem atribuição de 

sintomas a um estado físico ou uso de substâncias. Para esta autora, a perturbação depressiva 

major pode ser classificada de forma complementar por: 

1- Episódio único ou recorrente; 

2- Ligeiro, moderado ou grave; 

3- Com características psicóticas; 

4- Com características catatónicas; 

5- Com características melancólicas; 

6- Crónico; 

7- Com padrão sazonal; 

8- Com início pós-parto 

 

   Importa considerar a sintomatologia da perturbação depressiva, que frequentemente 

se apresenta de forma abrangente e passível de ser associada a vários quadros clínicos físicos. 

Ao EESMP, cabe estar atento aos sintomas expressos e vivenciados pela pessoa, bem como ter 

em consideração ao que é observado e à forma como a pessoa se expressa, de “olhar” para a 

pessoa numa perspetiva holística, tendo em consideração também o seu contexto e os relatos 

familiares. É fundamental minimizar o risco do subdiagnostico e consequentemente o impacto 

da doença, quer para a pessoa/família.  

Deste modo, são enunciadas as alterações das quatro esferas do funcionamento hu-

mano e a descrição dos sintomas da depressão apresentadas por Townsend (2011). As altera-

ções das quatro esferas de funcionamento humano são distintas tendo em conta o nível de gra-

vidade dos sintomas. 

 

Quadro 1. Sintomas da depressão segundo as quatro esferas de funcionamento humano 

 Afetiva Comportamental Cognitiva Fisiológica 

Depressão 
Transitória 

-Tristeza; 
-Desânimo 
-Aperto no co-
ração; 
-Sentir-se em 
baixo. 
 
 

-Algum choro 
possível. 

-Alguma dificul-
dade em afastar 
da mente o de-
sapontamento 
por que passou. 

-Sentir-se can-
sado e indife-
rente 
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Depressão Li-
geira 

-Negação de 
sentimentos; 
-Raiva; 
-Ansiedade; 
-Culpa; 
-Impotência; 
-Desespero 
-Desânimo; 
-Tristeza. 
 

-Choro; 
-Regressão; 
-Inquietação; 
-Agitação; 
-Isolamento. 

-Auto-culpa; 
-Ambivalência; 
-Preocupação 
com a perda; 
-Culpar os ou-
tros. 

-Anorexia ou in-
gestão exces-
siva de alimen-
tos; 
-Insónia ou hi-
persónia; 
-Cefaleia; 
-Dores nas cos-
tas; 
-Dores toráci-
cas; 
-Ou outros sin-
tomas associa-
dos à perda de 
uma pessoa 
significativa. 
 

Depressão Mo-
derada 

-Sentimentos 
de tristeza; 
-Desânimo; 
-Desamparo; 
-Impotência; 
-Desespero 
-Perspetiva 
sombria e pes-
simista; 
-Baixa autoes-
tima; 
-Dificuldade em 
sentir prazer 
nas atividades. 

-Movimentos físi-
cos mais lentos; 
-Postura deslei-
xada; 
-Fala mais lenta; 
-Verbalizações li-
mitadas que con-
sistem possivel-
mente em rumi-
nações sobre fra-
cassos ou arre-
pendimentos; 
-Isolamento social 
com foco no self; 
-Possível au-
mento de subs-
tâncias; 
-Possível compor-
tamento autodes-
trutivo; 
-Diminuição do 
interesse pela hi-
giene e aparência 
pessoal. 
 

-Lentificação 
nos processos 
de pensamento; 
-Dificuldade de 
concentrar-se e 
dirigir a aten-
ção; 
-Pensamentos 
obsessivos e re-
petitivos, indi-
cando geral-
mente pessi-
mismo e negati-
vismo; 
-Verbalizações e 
comportamen-
tos que reflitam 
ideação suicida. 

- Anorexia ou 
ingestão exces-
siva de alimen-
tos; 
-Insónia ou hi-
persónia;  
-Perturbação do 
sono; 
-Amenorreia; 
-Diminuição da 
libido; 
-Cefaleias; 
-Dores toráci-
cas; 
-Dores nas cos-
tas; 
-Dores abdomi-
nais; 
-Baixo nível de 
energia; 
-Fadiga e indife-
rença; 
-Sentir-se me-
lhor pela manhã 
e continua-
mente pior à 
medida que o 
dia avança. 
 
 

Depressão 
Grave 

-Sentimento de 
desesperança 
total; 

-Lentificação psi-
comotora tão 
grave que os mo-
vimentos físicos 

-Pensamento 
delirante preva-
lente, sendo os 

-Um abranda-
mento geral de 
todo o corpo, 
refletindo uma 
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-Desespero e 
inutilidade; 
-Afeto embo-
tado; 
-Sentimentos 
prevalentes de 
niilismo e vazio; 
-Apatia; 
-Solidão; 
-Tristeza; 
-Incapacidade 
de sentir pra-
zer. 

podem literal-
mente parar, ou 
comportamento 
psicomotor mani-
festado por movi-
mentos rápidos, 
agitados, sem fi-
nalidade; 
-Postura curvada; 
-Sentar-se numa 
posição enrolada 
sobre si; 
- Caminhar lenta 
e rigidamente; 
-Comunicação 
praticamente ine-
xistente (quando 
as verbalizações 
ocorrem efetiva-
mente, podem re-
fletir um pensa-
mento delirante); 
-Ausência de higi-
ene pessoal e de 
cuidados com a 
aparência; 
-Isolamento social 
é comum, com 
praticamente ne-
nhuma inclinação 
para a interação 
com outros. 

delírios persecu-
tórios e somáti-
cos os mais co-
muns; 
-Confusão, inde-
cisão e incapaci-
dade em con-
centrar-se; 
-Alucinações re-
fletindo más in-
terpretações do 
ambiente; 
-Auto-deprecia-
ção excessiva, 
auto-censura e 
ideação suicida. 

digestão lenta, 
obstipação e re-
tenção urinária; 
-Amenorreia; 
-Impotência; 
-Diminuição da 
libido; 
-Anorexia; 
-Perda de peso; 
-Dificuldade em 
adormecer e 
acordar de ma-
nhã muito 
cedo;  
-Sentir-se pior 
de manhã e me-
lhorar com de-
correr do dia. 
 
 

 

Fonte: Townsend, 2014 
 

O critério de diagnóstico da depressão major segundo o DSM-5 (APA, 2013), estabelece que 

tem de estar presentes cinco ou mais dos seguintes sintomas do critério A, durante um período 

de 2 semanas consecutivas e que os mesmos provoquem alterações funcionais prévias na pes-

soa. Um dos sintomas que tem de estar presente é o humor deprimido, e o outro, é a perda de 

prazer ou do interesse pelas atividades habituais. 

• A pessoa tem de apresentar humor deprimido durante a maior parte do dia, quase to-

dos os dias, indicado pela própria ou pelo relato subjetivo (por exemplo, sentir-se triste, 

sem esperança e vazio) ou pela observação de outros (por exemplo, parece choroso); 
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• A pessoa tem de apresentar diminuição clara do interesse ou prazer em todas, ou quase 

todas, as atividades que desenvolve durante parte do dia, quase todos os dias (indicado 

por relato subjetivo ou pela observação de outros); 

• A pessoa perde peso, não estando em regime de dieta, ou aumenta o peso de forma 

significativa ou ainda diminuição ou aumento do apetite quase todos os dias; 

• A pessoa sofre de insónia ou hipersónia quase todos os dias; 

• A pessoa apresenta agitação ou lentificação psicomotora quase todos os dias (observá-

vel pelos outros, não somente pelo relato subjetivo de se sentir agitado ou lentificado); 

• Presença de fadiga ou perda de energia quase todo o dia; 

• A pessoa apresenta sentimentos de desvalorização, culpa excessiva ou inapropriada 

(podendo ser delirante), quase todos os dias (não somente autocensura ou sentimento 

de culpa por estar doente); 

• Existe diminuição da capacidade de pensar ou de concentração, indecisão, quase todos 

os dias (relato subjetivo ou pela observação de terceiros); 

• Presença de pensamentos de morte constante (não somente medo de morrer), com 

presença de ideação suicida recorrente sem plano específico ou tentativa de suicídio 

ou plano específico para praticar suicídio. 

 

No Critério B, os sintomas provocam mal-estar clínico significativo ou défice social, ocupaci-

onal ou em outra área relevante do funcionamento. No Critério C, o episódio não poderá ser 

atribuído a causas e efeitos fisiológicos provocadas por substâncias ou associada a outra condi-

ção médica. No Critério D, o episódio depressivo major não é mais bem explicado por perturba-

ção esquizoafetiva, esquizofrenia, perturbação esquizofreniforme, perturbação delirante ou 

perturbação de especto da esquizofrenia com outra especificação ou não especificada ou por 

outras perturbações psicótica. Por fim, o Critério E, impossibilita a existência de um episodio 

maníaco ou um hipomaníaco (APA, 2013). 

Para um diagnóstico correto da depressão é fundamental obedecer a várias etapas. Des-

taca-se a realização de uma anamnese detalhada junto do utente e da família, a realização de 

uma avaliação psiquiátrica pormenorizada, uma avaliação clínica geral, avaliação neurológica, a 

realização de exames laboratoriais e imagiológicos e por fim a verificação de efeitos colaterais 

da medicação (Ferreira & Lucas, 2014). 

 

2.3 – Perturbação Depressiva Major com Características Psicóticas 
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A perturbação depressiva major com características psicóticas é considerada por Pereira 

e Saraiva (2014), como um subtipo de síndromes depressivas. Trata-se de uma depressão grave, 

em que estão presentes sintomas psicóticos. Os delírios tende a ser congruentes com o humor, 

como os delírios de doença, culpa, ruína e negação. As alterações da perceção e sensoriais tam-

bém podem ser presenciadas, como as alucinações visuais (visão de pessoas mortas) ou ilusão 

(visualização de vultos) e auditivas como vozes de acusação.  

Para a maior parte das pessoas que sofre desta perturbação, trata-se de uma patologia 

crónica e recorrente, sendo o risco de suicídio um terço mais elevado que na depressão sem 

sintomas psicóticos. Quando a perturbação é refratária, a problemática tem pior prognóstico, 

pois existe um índice de suicídio bastante acrescido (Paloski & Christ, 2014). 

De acordo com o DSM-5 (APA, 2013), existem dois tipos de diagnósticos para a depressão 

com sintomas psicóticos:  

• Perturbação depressiva major, episódio único, com características psicóticas  

• Perturbação depressiva major, episódio recorrente, com características psicóticas. 

 

 Permite também especificar se as características psicóticas são congruentes ou incon-

gruentes com incongruentes com o humor (APA, 2013). 

Relativamente aos especificadores já mencionados para as perturbações depressivas 

com caraterísticas psicóticas, existindo alucinações e/ou delírios, o DSM-5 faz a distinção entre 

características psicóticas congruentes com o humor, em que o teor de todas as alucinações e 

delírios correspondem com os temas depressivos comuns de inadequação pessoal, doença, 

culpa, niilismo, morte ou castigo merecido. E as características psicóticas não congruentes com 

o humor, em que o teor das alucinações e delírios não correspondem com os temas depressivos 

comuns de inadequação pessoal, doença, culpa, niilismo, morte ou castigo merecido, ou então 

o teor é uma mistura de temas congruentes e incongruentes com o humor (APA, 2013). 

 

A depressão psicótica constitui uma das formas de apresentação clínica mais prevalente 

nas pessoas de idade. Os sintomas psicóticos parecem aumentar com a idade, mas não se rela-

cionam com a idade do surgimento da depressão. A sua identificação é de certa forma facilitada 

quando as alterações do humor e neurovegetativas surgem antes dos delírios, alucinações e 

comportamentos bizarros. Conjugada a história prévia de perturbação do humor, bem como a 

presença de delírios depressivos clínicos como ideias congruentes com o humor. No entanto, a 

sua identificação pode ser dificultada pelo facto de os doentes não desejarem ou não poderem 

referir alucinações ou quando não expressam os conteúdos dos seus delírios. Nestas situações, 
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é importante considerar-se as perturbações graves do pensamento e os comportamentos bizar-

ros, sendo o isolamento quase catatónico comum, maioritariamente acompanhado pela rejei-

ção dos alimentos, recusa na toma dos medicamentos e pela recusa em manter os cuidados de 

higiene. Não havendo história de psicose, o desenvolvimento desta síndrome nas pessoas de 

mais idade deve ser considerado como depressão psicótica (La Rue & Spar, 2005). 

 

2.4 – Perturbação Depressiva no Idoso 

 
 As perturbações depressivas são consideradas as doenças afetivas mais prevalentes nos 

idosos. A pessoa idosa manifesta frequentemente sintomas hipocondríacos, habitualmente se-

melhantes ao da demência, caracterizada por pseudo-demência. A prevalência do suicídio nos 

idosos é elevada, pela combinação de fatores de predisposição (Townsend, 2011). 

 A depressão foi consensualmente aceite como a perturbação mental mais frequente no 

idoso. Em Portugal, os dados relativos à sua prevalência e incidência são diminutos. (Nogueira, 

2016). 

A depressão major no idoso tende à cronicidade, manifestando-se através de episódios 

recorrentes, alternando entre períodos de remissão e reincidência, enquadrada pela conjugação 

de comorbidades médicas associadas, onde os sintomas se sobrepõem, dissimulando inevitavel-

mente os sintomas depressivos. A combinação destes fatores impõe consequentemente dificul-

dades no diagnóstico e tratamento da depressão no idoso. Os critérios de diagnóstico de de-

pressão no idoso são equivalentes do adulto, embora sejam tidos em conta determinadas sin-

gularidades (Arenas, Makrakis, Pádua & Pádua, 2018). Segundo os mesmos autores, a depressão 

no idoso pode apresentar-se através de episódios recorrentes e persistentes, que surgem na 

fase adulta e se prolongam ao longo da vida ou apresentar-se com início mais tardio, surgindo 

após os 60 anos de idade, designada depressão de início tardio. A depressão de início tardio 

habitualmente está associada a um pior prognóstico, tendencialmente crónico, associada a dé-

fices cognitivos e com probabilidade acrescida de desenvolver demência. 

 

O idoso com depressão manifesta frequentemente sintomas somáticos, irritabilidade, 

ansiedade, enquanto que o humor deprimido pode ser menos frequente quando comparado no 

adulto. Os delírios paranoides, ideias de doença incurável e de culpa são comuns na depressão 

de início tardio. O tratamento é similar ao do adulto com depressão, e a sua eficácia deve ser 

avaliada pela melhoria da funcionalidade, retorno social e não apenas pela regressão dos sinto-
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mas (Arenas et al., 2018). Entre a modalidades terapêuticas utilizadas no tratamento da depres-

são geriátrica destaca-se a psicoterapia, psicofarmacológica, a reabilitação funcional e a eletro-

convulsoterapia. Tendo como objetivo minimizar os sintomas e prevenir episódios depressivos, 

melhoria da função cognitiva e adaptação aos stressores psicológicos e sociais (Nogueira, 2016). 

Pelo que já foi dito, a clínica atípica aliada a falsas crenças de que a tristeza e a depressão 

fazem parte do processo de envelhecimento, bem como a tendência das queixas somáticas, a 

não expressão de sentimentos de tristeza, as alterações neurovegetativas inerentes, a elevada 

agitação, as ideias exageradas, delirantes, hipocondríacas e a presença de défices cognitivos 

contribuem para a dificuldade no diagnóstico da depressão geriátrica (Nogueira, 2016). 

 

Ainda de acordo com Nogueira (2016), as principais diferenças nos sintomas da depres-

são no idoso, incluem sentimentos de culpa, reduzida verbalização das emoções, diminuição do 

humor deprimido, crescente preocupação com sintomas somáticos, falta de esperança, declínio 

cognitivo, declínio da funcionalidade, perda de autonomia, elevado grau de agitação e ansie-

dade, bem como a presença de sintomatologia psicótica como delírios de ruína, culpa, persecu-

tórios e niilistas. 

Pelo exposto é fundamental a identificação dos fatores de risco, bem como a avaliação 

da depressão geriátrica, de forma a mitigar as suas consequências, entre elas a perda funcional 

e o suicídio. 

A avaliação da depressão no idoso deve contemplar determinados procedimentos, en-

tre os quais se destaca a utilização de instrumentos psicométricos, como a escala de depressão 

no idoso, uma história clínica completa e rigorosa, exame físico, avaliação de défices cognitivos, 

exame neurológico e analítico (Nogueira, 2016). 
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3- DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO EM ANÁLISE 

 

 

Nome: Maria (nome fictício) 

Idade: entre os 60 e 70 anos 

Sexo:  Feminino 

Raça:  Caucasiana 

Nacionalidade: Portuguesa 

Escolaridade: 12º ano de escolaridade 

Profissão: Anónimo 

Estado Civil: Solteira 

Agregado familiar: Apenas a utente 

Filhos: Sem filhos 

Familiar de relação próxima: Irmão, que não vive no mesmo distrito 

Número de internamentos no Serviço de Psiquiatria: Foi o primeiro 

Data de admissão no internamento: Anónimo 

Motivo do internamento: Surto Psicótico 

Antecedentes pessoais:  

-Sintomatologia depressiva e de cariz psicótico, já seguida em consulta de Psiquiatria e 

no particular por queixas de ansiedade e depressão;  

- Patologia tiroideia com nódulos e tiroidite com hipertiroidismo, seguida em consulta 

de endocrinologia em hospital público.  

Antecedentes familiares: Desconhece-se patologia mental na família.  

Admissão no internamento: Anónimo. 

Alta do internamento: Anónimo. 

Passou a regime de internamento compulsivo. 

Medicação no domicílio:  

- Durmirox 100 mg, 1comprimido ao deitar 

- Venlafaxina 75 mg, 1 comprimido ao almoço 

- Alprazolam 0,25 mg, ½ comprimido ao pequeno almoço + ½ ao almoço + ½ ao jantar 

- Sedoxil 2 mg em SOS 

- Bunil 25 mg, 1 comprimido ao deitar 

- Olanzapina 5 mg, 1 comprimido ao deitar 

- Tiamazol 5 mg 
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A Sr.ª Maria (nome fictício), tem entre os 60 e 70 anos de idade, vive sozinha, não tem 

filhos, tem apenas um irmão mais novo, que reside noutro distrito; os pais já faleceram. Tem 

uma tia N., que reside em Lisboa e outra tia dependente que vive também na sua terra. Viveu 

durante muito tempo na cidade, mas após a morte dos pais foi viver para a casa de família. 

De acordo com o diário médico, a Sr.ª Maria apresenta antecedentes de sintomatologia 

depressiva desde há longa data e sintomatologia de cariz psicótico nos últimos 2 anos.  

Recorreu ao serviço de urgência por alterações comportamentais consistentes com as 

referidas alterações de pensamento. Vinha acompanhada pelo irmão, que referiu que a irmã 

tem agravado o estado de desorganização e agitação nas últimas semanas, verbaliza discurso 

pouco coerente centrado em desconfianças dirigidas a várias pessoas e a uma tia, e que tem 

feito ameaças veladas a esta tia e contra a sua vida. Também de acordo com irmão, a Sr.ª Maria 

tem problemática laboral grave, com animosidade com vários colegas e chefias, encontrando-

se também numa situação financeira deteriorada, por atestados médicos prolongados. 

Nessa mesma observação médica, a Sr.ª Maria descreve que no dia anterior tinha vindo 

ao hospital e que a tia entrou e ameaçou-a com uma faca “tinha 3 facas na carteira, deste tama-

nho (gesticula com as mãos), apontou-me a faca e disse que me matava”. Afirmou que entravam 

pessoas em casa “ouço barulhos de pessoas que se metem lá em cima e fui buscar o mealheiro 

com moedas de 2 euros e fui à casa da vizinha, que ainda se pôs a gritar comigo”. Referiu que 

em julho foi difamada na terra, “dizem mal de mim nos supermercados para eu não ir lá…que-

riam-me matar à fome”. Comentou que uma senhora que estava na clínica, onde foi a uma con-

sulta lhe disse: “esta é que anda a enganar os médicos todos a trabalhar”. 

Na avaliação do estado mental ainda efetuada no serviço de urgência, a Sr.ª Maria apre-

senta inquietude psicomotora, ansiedade em níveis elevados, olhos vermelhos. Orientada auto 

e alopsiquicamente. Atenção captável, mas moderada distratibilidade. Humor eutímico. Dis-

curso fluente e espontâneo. Ideação delirante de caracter persecutório. Perturbação formal do 

pensamento com perturbação das associações das ideias. Interpretações delirantes. Atividade 

alucinatória auditiva na forma de alucinação simples e provavelmente verbais. Insónia quase 

total. Ideação hétero e autolesiva. 

Na avaliação inicial realizada à Sr.ª Maria na admissão no serviço de internamento de 

agudos, é descrito que apresentava dificuldade em responder às questões colocadas, encon-

trava-se sonolenta e com discurso escasso e respostas evasivas, não tendo sido possível concluir 

a colheita de dados. Para além do que anteriormente foi descrito, acrescenta-se a não aceitação 

em relação à doença/internamento, não se encontrava agressiva, a idade aparente corresponde 
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à idade real da Sr.ª, recorre diariamente a indutores de sono, descansando em média 6 horas, 

não apresentava qualquer alteração da integridade cutânea. Ao nível das respostas verbais com 

discurso coerente. Apresentava pensamentos persecutórios e de referência, alucinações auditi-

vas. Mobilidade mantida, sem história de quedas. Sem hábitos etílicos e deixou de fumar há 

cerca de 2 meses. Sem apresentar alteração da imagem corporal e autoestima mantida. Com 

alteração da memória e ansiedade presente, humor adequado e por fim no que diz respeito à 

vontade de viver não se apresentava diminuído. 

Segundo a tia N., que vive em Lisboa, a Sr.ª Maria nos últimos anos já se apresentava 

mais querelante, desconfiada, arranjando conflitos no trabalho e com a vizinhança, mas na úl-

tima semana desorganizou o seu comportamento. A tia refere que “andava na rua a meio da 

noite, dizia ouvir ruídos e vozes em casa, que lhe queriam fazer mal, tinha medo de dormir em 

casa, andava agitada, desconfiada e fazia-me ameaças constantemente” (sic). A tia refere que 

detetou estas alterações no comportamento da sobrinha, há uma semana quando foi à terra 

visitá-la. A mesma salienta que a sobrinha apresenta dificuldades de relacionamento e inserção 

na comunidade onde reside, pois “afastou todos” (sic), manifestando preocupação face à situa-

ção social após alta hospitalar. 

Não tem rede familiar significativa nas redondezas, a tia N. vive em Lisboa, o irmão em 

vive noutro distrito e a outra tia que vive na mesma terra, apresenta limitações motoras devido 

a Acidente Vascular Cerebral. 

Segundo os registos de enfermagem, os primeiros dias de internamentos foram mani-

festados por ansiedade marcada, verbalização constante de atividade alucinatória (atitude de 

escuta, olhar fixamente para alguns lugares e com desconfiança) e delírios persecutórios, refe-

rindo “algumas pessoas querem-me envenenar e drogar” (sic). Apresentava períodos de desori-

entação no tempo e no espaço, confusa, inquieta, com desequilíbrio da marcha, agitada, com 

necessidade de medidas de contenção física e química que cujo resultado tinham pouco bene-

fício. Pouco se alimentava. Refere qua não dormia bem ultimamente por ser insultada por ami-

gas. Descreve que as ouvia a conversar e a insultá-la, alegadamente porque queriam andar no 

seu carro e ela não permitia, disse “aquela vaca” (sic). Referiu que tem assuntos a tratar noutra 

terra, sendo um deles a aquisição do registo de propriedade do carro, que adquiriu em 2008, 

quando questionada se ouve as amigas aqui no internamento, negou. 

Passados uns dias, a Sr.ª Maria mantinha a mesma situação clínica, sem melhoria, ansi-

osa, agitada, com irritabilidade, com aparente taquipsiquismo, com fuga de ideias, verborreica 

com discurso incoerente e por vezes impercetível, com alterações formais do pensamento. 
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Apresentava apenas crítica parcial para os sintomas de insónia e confusão mental, não enten-

dendo o motivo de internamento, mas aceitando a situação. Apresentava alucinações auditivas, 

referindo “estão a falar de mim e a dizer que me querem matar” (sic) e visuais em que dizia “não 

me quero deitar na minha cama que está cheia de droga e a mesa de cabeceira está cheia de 

pontos vermelhos” (sic). Mantem delírio persecutório persistente, referindo que “alguém lhe 

vai colocar veneno na água” (sic), recusando deixar a garrafa de água no quarto, e recusado 

várias vezes a alimentação bem como a medicação, dizia também que “tenho medo de dormir 

de porta aberta de noite” (sic). Constantemente referia tonturas e dificuldade na fala, manifes-

tava medo de ter um Acidente Vascular Cerebral.  

Nesse mesmo dia, verbalizou “quero a minha roupa para ir para casa” (sic), após inter-

venção da colega e esclarecimento do motivo do internamento, mostrou-se contrariada e só 

cumpriu as indicações após alguma insistência. No dia seguinte, manteve o mesmo comporta-

mento, referindo “quero ir embora” (sic), demonstrando elevada agressividade através de pon-

tapés que dava à porta de saída, tendo havido necessidade de fazer medicação que tinha pres-

crita em SOS (cloropromazina 100mg). Após efeito da medicação, andou à procura dos seus per-

tences, roupa e calçado, continuando a manifestar vontade de ir embora. Continuava a apre-

sentar crítica muito reduzida para a gravidade do seu estado de saúde. 

 

Passados dois dias, foi avaliada pela Dr.ª D. tendo sido ajustada medicação. A médica 

decidiu passar a Sr.ª Maria a regime de internamento compulsivo, após pedido de alta da utente 

e de tentar novamente abrir a porta, refere “quero assinar o termo de responsabilidade, tenho 

dois processos em tribunal e tenho assuntos para tratar” (sic). Fala constantemente nestes pro-

cessos judiciais, mas não consegue explicar de forma clara, mistura o assunto com outros, sem 

ser clara a associação de temas. Mantém afrouxamento associativo de ideias e delírios paranói-

des, agora dirigidos aos enfermeiros, fazendo interpretações delirantes das atitudes dos enfer-

meiros, como “eles estão à escuta” (sic). Mantem atividade alucinatória auditiva sendo obser-

vados por várias vezes solilóquios e por vezes coloca a cabeça subitamente de lado em atitude 

de escuta, e atividade delirante, dizendo “é pó que para aí deitam, tipo droga…(sic), quando 

questionada quem coloca o pó, refere “não sei…é uma mina que para aí anda” (sic).  

Já tinha feito análises laboratoriais à entrada e RX tórax, sem qualquer tipo de altera-

ções, realizado também teste Covid antes da admissão em internamento, cujo resultado foi ne-

gativo. A Dr.ª votou a pedir análises com hemograma, perfil renal, lipídico, hepático, glicémia, 

PCR e função tiroideia. Acrescentou também serologias HIV e Sífilis cujo resultado foi negativo. 

Também realizou ECG e foi pedida a realização de uma ressonância magnética crânio encefálica, 
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que não chegou a realizar enquanto estava internada, mas ficou a aguardar exame em ambula-

tório. Feito ajuste terapêutico. 

Passados quatro dias, apresenta-se progressivamente mais sintónica e com menos perí-

odos de agitação e irritabilidade. Já interage de forma amena com os outros utentes, mas ainda 

vai tecendo comentários acerca do desagrado por estar internada e com as regras do interna-

mento. Foi informada pela médica da decisão do tribunal judicial de manutenção do interna-

mento compulsivo, assim como dos seus direitos e deveres.  

Progressivamente mais orientada e participativa, com comportamento adequado e 

atenção captável mantendo algum grau de dispersão. Humor eutímico e pensamento mais or-

ganizado, embora ainda se aponte tendência para deriva de tópicos que não se encontram di-

retamente relacionados com o assunto. Demonstra preocupações centradas em aspetos práti-

cos do cotidiano e a continuidade do seu atestado médico, aparentemente adequado face à 

realidade. Sem sinais de sugestivos de atividade alucinatória e delirante. Mantem crítica dimi-

nuída face à sua patologia, mas não colocando obstáculo ao tratamento. 

Já referia dormir bem, apesentava queixas de obstipação, que tendo feito medicação 

foram supridas. Durante vários dias apresentou cefaleias e lombalgias, que com medicação re-

solvia. 

Mais comunicativa e participativa, referindo “que quando vim para o hospital estava um 

bocado doente e precisava mesmo de ajuda” (sic), demonstrado já algum insight face à sua con-

dição patológica. Já possuía iniciativa para participar nas atividades ocupacionais, mas sem crí-

tica para as alucinações e delírios prévios. 

 
Passados mais seis dias, transitou para regime voluntário assinando consentimento. A 

decisão da alta médica foi partilhada com a utente, relativamente à realização da ressonância 

magnética que tinha em curso, a Sr.ª Maria preferiu a alta e fazer o exame em ambulatório, 

ficando com consulta de psiquiatria marcada para o mês seguinte. Nesse momento demonstrou 

crítica para a doença e para a necessidade de tratamento, apresentou, contudo, memória dos 

delírios, que tem dificuldade em integrar a doença. 

No momento da alta demonstrava ansiedade para ir para o domicílio. Foi informado 

telefonicamente o irmão da alta e prestada toda a informação necessária. Uma prima veio bus-

car a Sr.ª Maria ao hospital. Foi medicada para o domicílio com: 

- Olanzapina 5 mg, 1+1+0 

- Olanzapina 15 mg, 0+0+0+1 

- Risperidona 3 mg, 1+0+0+1 
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- Lorazepam 2.5 mg, 0+0+0+1 

- Tiamazol 5 mg, 1+0+0 

- Dulcolax 5 mg, 1 a 2 comprimidos ao deitar, em SOS, se obstipação superior a 3 dias. 
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4 – PROCESSO DE ENFERMAGEM APLICADO AO CASO CLÍNICO 

 

 

O processo de enfermagem caracteriza-se por ser um processo dinâmico, sistémico, 

continuo e direcionado para os objetivos, tendo em vista a prestação de cuidados de qualidades 

aos utentes.  

A abordagem ao processo de enfermagem realizado, segue os conceitos estruturais do 

processo interpessoal conceptualizadas por Peplau, fazendo o paralelismo das fases de relação 

enfermeira-doente na sua Teoria das Relações Interpessoais com as etapas do processo de en-

fermagem.  

Os conceitos estruturais do processo interpessoal, que são as fases da relação enfer-

meira-doente, de Peplau são: Orientação, Identificação, Exploração e Resolução. Ou seja, a fase 

de orientação corresponde à avaliação inicial, a fase de identificação ao diagnóstico de enfer-

magem, a fase de exploração às intervenções de enfermagem e por fim a fase de resolução à 

avaliação dos resultados. Tal como no processo de enfermagem estas fase não são estanques e 

podem ser sobreponíveis. 

 

4.1 – Orientação /Avaliação Inicial 

 

A fase de orientação de Peplau corresponde ao pedido de ajuda, onde o individuo pro-

cura ajuda profissional para colmatar as suas necessidades. O enfermeiro tem como função aju-

dar o doente na compreensão e reconhecimento do seu problema, bem como na determinação 

das suas necessidades de ajuda (Alligood & Tomey, 2004). 

Esta é uma etapa de apreciação, pela qual o enfermeiro através de interação e relação 

que estabelece com a pessoa/família faz a recolha e analisa a informação, compilando as várias 

dimensões que lhe são inerentes (físicas, psicológicas, cognitiva, social, espiritual, cultural, eco-

nómicas, estilo de vida, capacidade de desenvolvimento e funcionais). Esta recolha de informa-

ção visa uma melhor compreensão das necessidades da pessoa e na formulação de um juízo 

crítico para determinar os melhores cuidados a prestar. As fontes de recolha podem ser diversas 

como entrevista à pessoa/família, a observação no seu ambiente, a consulta de registos de ou-

tros profissionais envolvidos e leitura dos registos da pessoa (Townsend, 2011). 
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O primeiro contato formal com a D. Maria, estabeleceu-se com vista a uma avaliação 

diagnóstica da situação da utente. Realizou-se a primeira entrevista, cujo objetivo principal foi 

compreender a situação da utente, a sua problemática e as suas necessidades. 

Após apresentação foi prestada toda a informação necessária à D. Maria, tendo sido 

explicado o motivo pelo qual estávamos reunidas.  

Deu-se primazia à escuta ativa, considerando a D. Maria o foco principal de toda a aten-

ção, bem como à relação de ajuda. 

O setting escolhido era apropriado, uma sala calma, fechada e sem qualquer tipo de 

interrupção ou barulho. 

A interação estabelecida e a entrevista foram supervisionadas pela enfermeira orienta-

dora que acompanhou o estágio. 

Através da observação e da entrevista procurou-se recolher o maior número de dados 

possíveis, através das vivências expressas pela própria D. Maria. 

A entrevista focou-se em compreender o que a D. Maria sabia sobre a sua doença, o que 

pensava sobre a mesma, o que sentia e principalmente o que a preocupava no momento. Tam-

bém se procurou compreender se a D. Maria tinha estratégias para lidar com a doença e quais 

eram as suas necessidades e expetativas.  

A avaliação procurou incluir para além da sua história pessoal e o seu contexto, a história 

familiar, os antecedentes de saúde, a história de saúde atual e a avaliação do estado mental da 

utente.   

Com o objetivo de quebrar a barreira inicial e estabelecer uma relação de confiança com 

a utente, procedeu-se à entrevista. A D. Maria mostrou-se cooperante e recetiva dentro das 

suas limitações cognitivas, mostrando satisfação pela atenção recebida. 

Passados seis dias, foi realizada uma segunda entrevista, onde foram aplicados os ins-

trumentos psicométricos estabelecidos para o Caso Clínico, bem como aplicadas intervenções 

psicoterapêuticas de acordo com a avaliação inicial/ orientação e reavaliação da situação.  

Nesta segunda interação, a utente já se encontrava mais estabilizada do ponto de vista 

geral e mental, mantendo sempre uma postura de satisfação pelos momentos partilhados. 

 

4.1.1 – Avaliação Familiar 

 

Considerar a pessoa, a sua família e o meio onde está inserido é de extrema importância 

para uma orientação/ avaliação inicial. O impacto da doença mental não se aplica apenas à pes-

soa que dela padece, mas também à sua família e comunidade. Cabe ao EESMP compreender a 
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estrutura familiar, as suas funções, desenvolvimento, as dinâmicas de cada família e os tipos de 

relações que se estabelecem dentro e fora de cada família, no processo de saúde-doença, de 

forma a poder identificar fatores passiveis de serem trabalhados com as mesmas, minimizando 

deste modo possíveis situações problemáticas. 

A avaliação familiar da D. Maria foi obtida maioritariamente através da entrevista, for-

necida pela mesma, através de contatos telefónicos com familiares e corroborada pelos dados 

clínicos.  

A D. Maria vive sozinha, é solteira, tem um irmão que vive noutro distrito com a esposa 

e dois sobrinhos, filhos desse irmão. Tem uma tia N. que vive em Lisboa e outra tia dependente 

que vive na mesma terra. Os pais já faleceram. Sem história familiar de doença psiquiátrica. 

Quando questionada relativamente a relações amorosas e namorados, refere que teve 

alguns namorados e faz simultaneamente uma expressão facial de repulsa, não dando espaço 

para explorar se teve algum relacionamento conjugal na sua vida.  

Vivia na cidade, mas mudou-se para a casa dos pais noutra terra, após a morte da mãe 

em 2008. Afirma “a minha mãe sofria muito dos nervos” (sic).  

 Relativamente ao irmão refere “gosto muito dele e dos meus sobrinhos, ele é muito 

preocupado comigo e a mulher também” (sic), identificando o irmão como o familiar de refe-

rência. Fala orgulhosamente dos dois sobrinhos, referindo “um deles está em Itália e o outro 

estuda no técnico” (sic), sorrindo de forma tímida e um pouco forçada. No entanto, iniciou qua-

dro de ansiedade e agitação, por no dia anterior não ter conseguido falar com ele, quando o 

mesmo telefonou (após a entrevista tentou-se o contato telefónico para redução da ansiedade 

e agitação, mas sem sucesso). 

Quanto à tia N. que vive em Lisboa demonstra uma relação conflituosa, refere “quer 

mandar na minha vida, mas eu não deixo”, não especificando o contexto, nem o motivo concreto 

de tal relação. Manifestou desagrado, ansiedade e bloqueio para se fazer tal entendimento. Da-

dos que correspondentes aos relatos da tia N. 

Afirma que com a outra tia, que se encontra dependente, vai muitas vezes lá a casa, mas 

refere-se à mesma como “coitada, está naquela situação…”. Mantem relação com a tia, mas 

com afastamento da situação. 

Tendo em conta os dados colhidos elaborou-se o Genograma familiar da D. Maria.  

O Genograma constitui a par do Ecomapa, um importante instrumento de avaliação es-

trutural da família. Segundo Wright e Leahey (2011), «são dois instrumentos particularmente 

úteis para delinear as estruturas internas e externas da família» (p. 77). As mesmas autoras, 

definem o Genograma como «um diagrama do grupo familiar» (p.77). O Ecomapa, é definido 
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segundo as mesmas, como «um diagrama do grupo familiar com os outros indivíduos fora da 

família imediata» (p. 77). 

Questionada se possui amigas, a mesma refere “tenho algumas amigas e não preciso de 

mais, às vezes íamos beber café e dar uns passeios, agora menos…” (sic), demonstrando senti-

mentos de deceção relativamente a amizades anteriores.  

A tia N. já tinha expressado dificuldades da sobrinha em se inserir na comunidade e na 

vizinhança. A D. Maria refere “os vizinhos são maus, é das invejas de certas pessoas da terra” 

(sic), manifestando existência de conflitos com os vizinhos e com a própria comunidade onde 

está inserida. 

O tema mais sensível a ser abordado, apresentando a D. Maria constantes ruminações 

em torno deste desta problemática, é a atividade laboral. Questionada sobre a sua profissão 

refere “já meti os papéis para a reforma…já não aguento mais, eles foram difamar-me para a 

terra, tenho dois processos em tribunal contra eles” (sic). Ao tentar compreender o que se tinha 

passado, e o motivo de tais conflitos com a chefia e com os colegas, a D. Maria não explica o que 

sucedeu, apresentando fuga de ideias e ruminando sobre o assunto. Mas ao longo da interação 

com a utente pode-se constatar que esse tem sido o fator mais stressante e talvez o que preci-

pitou tal disfuncionalidade à utente. Desta forma, entende-se que a relação da D. Maria com a 

sua atividade profissional e laboral, é bastante conflituosa e acarreta comprometimento em 

toda as áreas da sua vida. 
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Figura 1- Genograma familiar 
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4.1.2 – Antecedentes de Saúde 

 

A D. Maria é seguida desde 2014 na consulta de endocrinologia, por patologia tiroideia, 

com nódulos, tiroidite com hipertiroidismo. Tem sido assídua nas consultas, faz medicação e 

segundo as análises realizadas na admissão do internamento, a doença encontra-se estável.  

As doenças da tiroide são uma das causas possíveis associadas à depressão, sendo fun-

damental descartar as causas fisiológicas como passíveis para o seu surgimento, para um correto 
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Figura 2- Ecomapa familiar 
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diagnóstico. Este dado é extremamente importante apesar de não termos informação suficiente 

do início concreto da sintomatologia depressiva e se coincidiu com o diagnóstico da patologia 

da tiroide. Estes dados também não são relatados no processo clínico da utente. 

 

Através do processo clínico verifica-se que a utente fez vários pedidos de ajuda para 

encaminhamento psiquiátrico, desde 2016. O último foi efetuado pela sua médica de família a 

qual realizou consulta em julho de 2018, onde já verbalizava problemática laboral, apresentando 

queixas centradas nesse conflito. Segundo descrito, apresentava queixas de ansiedade, somáti-

cas e psíquica aparentemente reativas a conflito laboral, discurso muito ruminativo, muito sen-

sitiva. Eutimica e afetos mobilizáveis. Conseguia dormir com medicação e teve uma perda de 5 

kg nos últimos meses. Na altura a médica não apurou sintomas psicóticos. Fez ajuste terapêutico 

e encaminhou para o médico de família, considerando não justificar acompanhamento de psi-

quiatria, mas beneficiar de acompanhamento psicológico, o qual fez o encaminhamento. 

 

Iniciou acompanhamento nas consultas de psicologia em outubro de 1018, voltou a ter 

consulta em novembro de 2018. Em dezembro de 2018 tinha agendamento de consulta, a qual 

faltou. Durante a primeira entrevista expressou descontentamento no acompanhamento por 

parte da psicóloga, referindo “não ia lá fazer nada” (sic). 

 

Em setembro de 2019 volta a ser avaliada na consulta de psiquiatria (outra psiquiatra), 

novamente enviada pelo médico de família, por depressão refratária a medicação. Refere que 

se encontra de atestado médico desde fevereiro, por ansiedade reativa a conflito laboral com-

plicado e que aguarda resolução judicial de processo que iniciou há cerca de 1 ano contra a 

instituição. Descreveu minuciosamente as situações que denunciou e cuja resolução não se 

prevê fácil nem célere. Já referia que os chefes lhe chamavam revoltada e que a provocavam e 

duvidava do sistema judicial afirmando que a instituição para a qual trabalhava pagara à juíza 

para arquivar o processo. Manifesta sentimentos de solidão por não ter filhos, nem família pró-

xima. Apresentava ansiedade somática, episódios de falta de ar, despertar noturno com medo 

de tudo e de nada, choro, irritabilidade, insónia inicial, diminuição da vontade, com necessidade 

de permanecer deitada durante o dia, sem alterações do apetite ou energia vital. Só saia de casa 

para ir ao café, mas sem vontade de conviver referindo que as companhias não lhe interessa-

vam. 
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No exame do estado mental é referido: aparência investida, vígil, orientada e sem pre-

juízo da atenção ou memória, discurso muito ruminativo por vezes difícil de interromper, pen-

samento roganizado, ideias sobrevalorizadas de tonalidade paranoide que não constituem 

ideias delirantes, sem ideação suicida, sem alterações de perceção.  

Novamente houve ajuste terapêutico, sendo admitida ansiedade reativa em doente com 

traços maladaptativos de personalidade (sensitivo-paranoide de Kretschmer). 

 

Volta em outubro de 2019 à mesma médica, para pedido de relatório provavelmente 

para a requerimento da reforma, mas não houve qualquer avaliação da utente.  

De referir que a utente é ex-fumadora. 

 

4.1.3 – História de Saúde Atual 

 

Durante a entrevista a utente manteve uma postura amigável e participativa. Orientada 

auto e alopsiquicamente. A sua idade aparenta a idade real. A sua aparência era relativamente 

cuidada, mantinha o contato visual, apresentava humor deprimido, ansioso e disfórico apresen-

tando períodos de choro, principalmente quando questionada se tenha pensamentos de suicido, 

referindo “quando penso em suicidar-me vou dar uma volta à praça seja a que horas forem” 

(sic). Com labilidade emocional, expressão facial triste e postura ligeiramente encurvada para a 

frente.  

A nível da atividade psicomotora e comportamental apresentava-se com lentificação ge-

ral dos movimentos, quer no andar, da fala e do curso do pensamento, com resposta maiorita-

riamente monossilábicas, aumento na latência das respostas e mantendo a mesma posição por 

longo período de tempo com pouca gesticulação, apresentando atividade psicomotora retar-

dada e lentificada. Sem apresentar movimentos estereotipados ou bizarros. Por vezes mantinha 

uma atitude defensiva quando se falava de determinados temas e até de desconfiança, mas 

mantendo-se cooperativa. 

 

Ao nível de comunicação era fluida e espontânea, lenta, tensa por vezes, emotiva, mo-

nótona e com a caraterística que mais mantinha de ser sussurrada, sem defeitos da fala ou ti-

ques. 

Os sentimentos predominantes durante a entrevista foram de tristeza, desespero, im-

potência e o desejo de ajuda. 
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Não foram observados, nem verbalizados pela utente alucinação auditiva, no entanto, 

manteve delírios persecutórios, de ruína, de referência e paranoides. 

Respondia às perguntas, que no caso de serem do seu agrado eram desenvolvidas, caso 

contrário retomava às ruminações de delírios persecutórios dirigidos às suas chefias e aos con-

flitos laborais, sendo essa a sua principal preocupação, a par da resolução judicial das mesmas. 

Demonstrou falta de insight para a sua doença e face à necessidade de tratamento. Os 

seus sentimentos, angústias e preocupações debruçaram-se sempre sobre os problemas labo-

rais e não relativos ao seu estado de saúde. 

A avaliação do estado mental da D. Maria é descrita a vários níveis, que passo a especi-

ficar:  

Consciência: apresentava-se vígil, alerta, mas um pouco sonolenta, referindo “dormi 

mal esta noite devido ao barulho” (sic). Apresentando um score de 15 na Escala de Glasgow 

(Anexo I). 

Atenção: apresentava atenção captável, mas facilmente distrátil. Ao nível da perceção, 

não foram observadas, nem verbalizadas alucinações auditivas no momento.  

Orientação: orientada no tempo, espaço e pessoa.  

Memória: sem qualquer tipo de alteração, tendo sido aplicada o MMSE (Anexo II), cujo 

resultado foi de 30 pontos, o que traduz valores correspondentes ao seu nível educacional e não 

evidência défices a nível cognitivo no momento da avaliação. 

Inteligência: não foram evidenciadas alterações. 

Afetividade e Humor: manifestou ansiedade, tensão, raiva, desprezo, hostilidade, labi-

lidade emocional, tristeza, desânimo, desesperança, irritabilidade, e por vezes impulsividade, 

com variações de humor (eutimico, ansioso, disfórico e depressivo). Neste caso, foi aplicada a 

Escala de Hamilton para a Avaliação da Depressão (HAM-D) com 21 itens, cujo resultado foi de 

45 pontos, revelando uma pontuação muito superior ao padronizado, sugerindo que a utente 

se encontra gravemente deprimida, verificando-se que a sua pontuação é bastante superior a 

25 pontos (Anexo III). Foi aplicada também a Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES), cuja 

cotação foi de 19 pontos, revelando uma autoestima dentro do parâmetro saudável (Anexo IV). 

Pensamento: por vezes desagregado, lento, negativo, tangencial, circunstancial, perse-

veração, pobreza de pensamento com ideias supervalorizadas, de referência, ideias obsessivas 

e delírios persecutórios, paranoides e de ruína. 

Juízo crítico: com dificuldade na toma de decisão, no estabelecimento de prioridades e 

no prever de consequências. Manifesta reduzido insight para a sua situação de doença e de re-
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duzida compreensão sobre si própria, do seu estado emocional e consequências da doença so-

bre si. Neste caso foi aplicada Escala de Insight Marková e Berros, cuja cotação foi de 23 pontos 

de um total de 30. Nesta escala à medida que a pontuação aumenta, maior é o nível de insight. 

Neste caso poderíamos considera que a utente apresenta, segundo esta escala um moderado 

insight sobre a sua condição médica (Anexo V). 

Linguagem: espontânea, fluida, lenta, monótona, tom baixo, sussurrada. 

Sono: com alteração do padrão de sono 

Apetite: ligeira diminuição 

Sexualidade: segundo a utente, neste momento sem atividade sexual. 

 

 
4.2 – Identificação/ Diagnóstico de Enfermagem 

 

 

Peplau define a fase de identificação, como a etapa em que o doente se identifica com 

o enfermeiro, através da relação de ajuda. Para ajudar o doente a passar pela doença, o enfer-

meiro permite-se à descoberta e exploração de sentimentos e emoções, vivenciando-a como 

uma experiência que fortalece a sua personalidade, como fonte de satisfação e que redireciona 

os sentimentos (Alligood & Tomey, 2004). A fase de identificação remete para o diagnóstico de 

enfermagem, com vista a selecionar o tipo de assistência mais adequada, ou seja, às interven-

ções terapêuticas de enfermagem.  

De acordo com a CIPE versão 2015, o «diagnóstico de enfermagem é um rótulo atribuído 

por um enfermeiro à decisão sobre um fenómeno que constitui o foco das intervenções de en-

fermagem» (p.17). Já por sua vez, um fenómeno de enfermagem é definido pela mesma como 

um «aspeto da saúde relevante para a prática clínica» (OE, p.17). 

Desta forma, os focos de enfermagem e os respetivos diagnósticos identificados como 

de maior relevo passíveis de eventual intervenção para a D. Maria, são descritos através do se-

guinte quadro: 

 

2- Diagnósticos de Enfermagem 

Focos de Enfermagem Diagnósticos de Enfermagem 

Gestão do regime terapêutico Comprometido 

Agitação Agitação psicomotora em grau elevado 

Alucinação Alucinação auditiva presente  
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Ansiedade Presente em grau elevado 

Autocontrolo Comprometido 

Conhecimento Conhecimento sobre a doença diminuído 

Fuga Risco de fuga presente 

Pensamento Comprometido 

Pensamento 
Processo de pensamento distorcido com 
presença de delírios 

Sono Comprometido 

Humor Deprimido 

Suicídio Risco de suicídio presente em grau mode-
rado 

Comportamento interativo Comprometido 

Autocuidado: Alimentar-se Comprometido em grau moderado 

Obstipação Presente 

Dor Presente (cefaleia e lombalgia) 

Stress Stress presente em grau elevado 

Autoestima Comprometida 

 

 

4.3 – Exploração/ Intervenções de Enfermagem 

 

 
Durante a fase de exploração de Peplau, o doente através da relação estabelecida com 

o enfermeiro, retira todos os benefícios que lhe foram oferecidos pelo mesmo. São estipuladas 

novas metas a atingir através do esforço interno e pessoal do enfermeiro, adaptando-se ao 

atraso da gratificação por parte do doente para alcançar as metas inicialmente propostas (Al-

ligood & Tomey, 2004).   

Esta fase está inteiramente relacionada com o estabelecimento e implementação de in-

tervenções terapêuticas cujo objetivo fundamental é colmatar as necessidades identificadas 

pelo EESMP, de forma suprir as necessidades evidenciadas e sentidas pela pessoa.  

Segundo Lopes (2006), o processo de intervenção terapêutica de enfermagem inicia-se 

na primeira interação entre o enfermeiro e a pessoa, na entrevista de admissão, de início dis-

creto e sobrepondo-se ao processo de avaliação diagnóstico. Tratando-se de um processo dinâ-

mico de sucessivas avaliações/ reavaliações das intervenções identificadas e implementadas. O 
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referido autor salienta que é um processo «que se trata de um construto que congrega o essen-

cial da intervenção da enfermeira junto do doente» (p.186).  

Numa definição mais sistematizada do conceito de intervenção em enfermagem a OE 

através da CIPE (2015), define a mesma como «ação tomada em resposta a um diagnóstico de 

enfermagem de modo a produzir um resultado de enfermagem» (OE, p.17). 

De acordo com os documentos referidos anteriormente na metodologia deste trabalho, 

as intervenções delineadas num plano de cuidados para a D. Maria, são expostas de seguida. 

 

Foco de Enfermagem: Gestão do regime terapêutico. 

Diagnóstico de Enfermagem: Gestão do regime terapêutico comprometido. 

Intervenções de Enfermagem:  

• Avaliar gestão do regime terapêutico; 

• Informar o paciente sobre as consequências de não tomar o medicamento ou inter-

rompê-lo repentinamente; 

• Reconhecer os conhecimentos do paciente sobre os medicamentos; 

• Orientar o paciente sobre a finalidade e ação de cada medicamento; 

• Auxiliar o paciente a tomar o medicamento; 

• Monitorizar o paciente quanto ao efeito terapêutico da medicação; 

• Desenvolver políticas e procedimentos institucionais para a administração e segura de 

medicamentos; 

• Determinar os fatores que podem impedir o paciente de tomar os medicamentos pres-

critos; 

• Desenvolver estratégias para o paciente melhorar a gestão ao regime terapêutico;  

• Instruir sobre regime terapêutico; 

• Facilitar aprendizagem; 

• Promover capacidade para gerir regime terapêutico; 

• Encorajar autogestão da doença; 

• Executar escuta ativa; 

• Executar relação de ajuda; 

• Estimular o envolvimento da família. 

Frequência: 1 x turno e SOS 

Recursos:  

• Enfermeiro; 

• Equipa multiprofissional; 

• Medicação 

• Protocolo/ normas do serviço; 

• Manual de instrução; 

• Plano de cuidados; 

Resultados de Enfermagem: Gestão do regime terapêutico não comprometido. 
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Foco de Enfermagem: Agitação. 

Diagnóstico de Enfermagem: Agitação psicomotora em grau elevado. 

Intervenções de Enfermagem:  

• Ensinar sobre estratégias de redução da agitação; 

• Executar apoio emocional; 

• Executar contenção (ambiental, mecânica e/ou química); 

• Treinar comportamento assertivo; 

• Treinar técnica de autocontrolo; 

• Monitorizar agitação psicomotora; 

• Vigiar agitação psicomotora; 

• Avaliar agitação. 

Frequência: 1 x turno e SOS. 

Recursos:  

• Enfermeiro; 

• Equipa multiprofissional; 

• Medicação 

• Protocolo/ normas do serviço; 

• Manual de instrução; 

• Plano de cuidados; 

Resultados de Enfermagem: Ausência/ diminuição do nível de agitação 

 
Foco de Enfermagem: Alucinação. 

Diagnóstico de Enfermagem: Alucinação auditiva presente. 

Intervenções de Enfermagem:  

• Assistir sobre gestão da alucinação; 

• Ensinar sobre alucinação; 

• Executar escuta ativa; 

• Executar técnica de orientação para a realidade; 

• Executar reestruturação cognitiva; 

• Executar técnicas de distração; 

• Vigiar alucinação; 

• Avaliar alucinação; 

• Manter ambiente seguro; 

• Monitorizar e regular o nível de atividade e estímulos no ambiente. 

Frequência: 1 x turno e SOS. 

Recursos:  

• Enfermeiro; 

• Equipa multiprofissional; 

• Medicação 

• Protocolo/ normas do serviço; 

• Manual de instrução; 
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• Plano de cuidados; 

Resultados de Enfermagem:  Alucinação auditiva ausente. 

 

Foco de Enfermagem: Ansiedade. 

Diagnóstico de Enfermagem: Ansiedade presente em grau elevado. 

Intervenções de Enfermagem:  

• Ensinar sobre estratégias de ansiedade; 

• Executar apoio emocional; 

• Executar escuta ativa; 

• Executar técnicas de relaxamento; 

• Instruir sobre estratégias de resolução de problemas; 

• Treinar técnica de autocontrolo; 

• Treinar técnica de relaxamento; 

• Vigiar ansiedade; 

• Avaliar ansiedade. 

Frequência: 1 x turno e SOS. 

Recursos:  

• Enfermeiro; 

• Equipa multiprofissional; 

• Medicação 

• Protocolo/ normas do serviço; 

• Manual de instrução; 

• Plano de cuidados; 

Resultados de Enfermagem:  Diminuição/ausência do nível da ansiedade. 

 

Foco de Enfermagem: Autocontrolo. 

Diagnóstico de Enfermagem: Autocontrolo comprometido. 

Intervenções de Enfermagem:  

• Ensinar sobre estratégias de autocontrolo; 

• Executar apoio emocional; 

• Instruir sobre estratégias de resolução de problemas; 

• Treinar técnica de autocontrolo; 

• Avaliar Autocontrolo. 

Frequência: 1 x turno e SOS. 

Recursos:  

• Enfermeiro; 

• Equipa multiprofissional; 

• Medicação 
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• Protocolo/ normas do serviço; 

• Manual de instrução; 

• Plano de cuidados; 

Resultados de Enfermagem:  Autocontrolo não comprometido. 

 

Foco de Enfermagem: Conhecimento 

Diagnóstico de Enfermagem: Conhecimento sobre a doença reduzido. 

Intervenções de Enfermagem:  

• Executar intervenções psicoeducativas. 

• Executar programa de literacia em saúde mental. 

• Executar programa de primeira ajuda em saúde mental; 

• Executar programa de saúde mental positiva. 

Frequência: 1 x turno e SOS. 

Recursos:  

• Enfermeiro; 

• Equipa multiprofissional; 

• Medicação 

• Protocolo/ normas do serviço; 

• Manual de instrução; 

• Plano de cuidados; 

Resultados de Enfermagem:  Conhecimento sobre a doença aumentado. 

 

Foco de Enfermagem: Fuga 

Diagnóstico de Enfermagem: Risco de fuga presente. 

Intervenções de Enfermagem:  

• Monitorizar índices de potencial risco de fuga, como indicadores verbais ou permanên-

cia em locais de saída. 

• Comunicar o risco de fuga; 

• Limitar a um ambiente fisicamente seguro, se necessário, com portas trancadas. 

• Aumentar a supervisão. 

• Esclarecer a situação legal. 

• Analisar os motivos e consequências do desejo de saída do local do tratamento. 

• Encorajar o compromisso de continuar o tratamento, através por exemplo do contrato 

terapêutico; 

• Executar escuta ativa. 

Frequência: 1 x turno e SOS. 

Recursos:  

• Enfermeiro; 
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• Equipa multiprofissional; 

• Medicação 

• Protocolo/ normas do serviço; 

• Manual de instrução; 

• Plano de cuidados; 

Resultados de Enfermagem:  Risco de fuga ausente. 

 

Foco de Enfermagem: Pensamento. 

Diagnóstico de Enfermagem: Pensamento comprometido. 

Intervenções de Enfermagem:  

• Ensinar sobre pensamento comprometido; 

• Executar apoio emocional; 

• Executar intervenção em crise; 

• Executar reestruturação cognitiva; 

• Treinar técnica de autocontrolo; 

• Vigiar pensamento 

Frequência: 1 x turno e SOS. 

Recursos:  

• Enfermeiro; 

• Equipa multiprofissional; 

• Medicação 

• Protocolo/ normas do serviço; 

• Manual de instrução; 

• Plano de cuidados; 

Resultados de Enfermagem:  Pensamento não comprometido. 

 

Foco de Enfermagem: Pensamento. 

Diagnóstico de Enfermagem: Processo de pensamento distorcido com presença de delírios    

persecutórios e de ruína. 

Intervenções de Enfermagem:  

• Assistir sobre gestão do delírio; 

• Ensinar sobre o delírio; 

• Executar escuta ativa; 

• Executar reestruturação cognitiva; 

• Executar treino metacognitivo; 

• Executar técnica de orientação para a realidade; 

• Executar técnicas de distração; 

• Vigiar delírio (tipo, interferência social, no pensamento e nas atividades de vida diá-

rias). 
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Frequência: 1 x turno e SOS. 

Recursos:  

• Enfermeiro; 

• Equipa multiprofissional; 

• Medicação 

• Protocolo/ normas do serviço; 

• Manual de instrução; 

• Plano de cuidados; 

Resultados de Enfermagem:  Ausência de delírios. 

 

Foco de Enfermagem: Sono. 

Diagnóstico de Enfermagem: Sono comprometido em grau elevado. 

Intervenções de Enfermagem:  

• Executar técnica de relaxamento; 

• Treinar técnica de relaxamento; 

• Vigiar sono; 

• Ensinar sobre estratégias de melhoria do sono; 

• Determinar o padrão de sono/vigília. 

• Aproximar o ciclo de sono/vigília no planeamento de cuidados; 

• Adaptar o ambiente para promover o sono; 

• Encorajar o estabelecimento de uma rotina para a hora de dormir; 

• Ajudar a eliminar situações stressantes antes de dormir; 

• Orientar para evitar alimentos e bebidas na hora de dormir que interferem no sono; 

• Ajudar a limitar o sono durante o dia através de atividades apropriadas. 

Frequência: 1 x turno e SOS. 

Recursos:  

• Enfermeiro; 

• Equipa multiprofissional; 

• Medicação 

• Protocolo/ normas do serviço; 

• Manual de instrução; 

• Plano de cuidados. 

Resultados de Enfermagem:  Sono comprometido em grau reduzido / sono não comprometido. 

 

Foco de Enfermagem: Humor depressivo. 

Diagnóstico de Enfermagem: Humor depressivo presente em grau elevado. 

Intervenções de Enfermagem:  
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• Ensinar sobre humor depressivo; 

• Executar apoio emocional; 

• Executar escuta ativa; 

• Executar programa de saúde mental positiva; 

• Executar reestruturação cognitiva; 

• Executar treino metacognitivo; 

• Executar relação de ajuda; 

• Treinar competências sociais; 

• Vigiar equilíbrio do humor. 

Frequência: 1 x turno e SOS. 

Recursos:  

• Enfermeiro; 

• Equipa multiprofissional; 

• Medicação 

• Protocolo/ normas do serviço; 

• Manual de instrução; 

• Plano de cuidados. 

Resultados de Enfermagem:  Humor depressivo presente em grau reduzido ou ausência de hu-

mor depressivo. 

 

Foco de Enfermagem: Suicídio. 

Diagnóstico de Enfermagem: Risco de suicídio presente em grau reduzido. 

Intervenções de Enfermagem:  

• Ensinar sobre estratégias de redução do risco de suicídio; 

• Executar apoio emocional; 

• Executar intervenção familiar; 

• Executar escuta ativa; 

• Executar programa de prevenção do suicídio; 

• Executar programa de primeira ajuda em saúde mental; 

• Executar programa de saúde mental positiva; 

• Executar reestruturação cognitiva; 

• Executar relação de ajuda; 

• Instruir sobre estratégias de resolução de problemas; 

• Vigiar ideação suicida. 

Frequência: 1 x turno e SOS. 

Recursos:  

• Enfermeiro; 

• Equipa multiprofissional; 

• Medicação 

• Protocolo/ normas do serviço; 
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• Manual de instrução; 

• Plano de cuidados. 

Resultados de Enfermagem:  Ausência de risco de suicídio. 

 

Foco de Enfermagem: Comportamento interativo. 

Diagnóstico de Enfermagem: Comportamento interativo comprometido em grau elevado. 

Intervenções de Enfermagem:  

• Ensinar sobre comportamento interativo; 

• Estabelecer limites; 

• Executar aconselhamento; 

• Executar escuta ativa; 

• Executar técnica de modificação de comportamento; 

• Treinar competências sociais; 

• Treinar comportamento assertivo; 

• Vigiar comportamento interativo 

Frequência: 1 x turno e SOS. 

Recursos:  

• Enfermeiro; 

• Equipa multiprofissional; 

• Medicação 

• Protocolo/ normas do serviço; 

• Manual de instrução; 

• Plano de cuidados. 

Resultados de Enfermagem:  Comportamento interativo comprometido em grau reduzido ou 

comportamento interativo não comprometido. 

 

Foco de Enfermagem: Autocuidado: Alimentar-se. 

Diagnóstico de Enfermagem: Autocuidado: Alimentar-se comprometido em grau moderado. 

Intervenções de Enfermagem: 

• Vigiar autocuidado: alimentar-se; 

• Gerir ambiente; 

• Monitorizar peso; 

• Vigiar estado nutricional; 

• Encaminhar para nutricionista, caso justifique; 

• Ensinar sobre alimentação; 

Frequência: 1 x turno e SOS. 

Recursos:  
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• Enfermeiro; 

• Equipa multiprofissional; 

• Medicação 

• Protocolo/ normas do serviço; 

• Manual de instrução; 

• Plano de cuidados. 

Resultados de Enfermagem:  Autocuidado: Alimentar-se comprometido em grau reduzido ou 

não comprometido. 

 

Foco de Enfermagem: Obstipação. 

Diagnóstico de Enfermagem: Obstipação presente em grau moderado. 

Intervenções de Enfermagem: 

• Ensinar sobre estratégias de prevenção; 

• Vigiar obstipação; 

• Incentivar a ingestão hídrica; 

• Identificar fatores que possam contribuir para a obstipação; 

• Sugerir o uso de laxantes, conforme apropriado. 

• Avaliar perfil medicamentoso quanto a efeito colaterais gastrointestinais. 

• Adequar a dieta. 

Frequência: 1 x turno e SOS. 

Recursos:  

• Enfermeiro; 

• Equipa multiprofissional; 

• Medicação 

• Protocolo/ normas do serviço; 

• Manual de instrução; 

• Plano de cuidados. 

Resultados de Enfermagem:  Obstipação presente em grau reduzido ou ausência de obstipação. 

 

Foco de Enfermagem: Dor. 

Diagnóstico de Enfermagem: Dor presente em grau moderado. 

Intervenções de Enfermagem: 

• Vigiar dor; 

• Monitorizar dor; 

• Ensinar sobre estratégias de alívio e controlo da dor; 

• Avaliar a necessidade de analgesia; 

• Assegurar cuidados precisos de alívio da dor; 

• Avaliar o conhecimento e as crenças em relação à dor; 

• Determinar o impacto da experiência de dor; 
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• Investigar os fatores que aliviam/agravam a dor; 

Frequência: 1 x turno e SOS. 

Recursos:  

• Enfermeiro; 

• Equipa multiprofissional; 

• Medicação 

• Protocolo/ normas do serviço; 

• Manual de instrução; 

• Plano de cuidados. 

Resultados de Enfermagem:  Dor presente em grau reduzido ou ausência de dor. 

 

Foco de Enfermagem: Stress 

Diagnóstico de Enfermagem: Stress presente em grau elevado. 

Intervenções de Enfermagem: 

• Ensinar sobre stress; 

• Executar apoio emocional; 

• Executar intervenção psicoeducativas; 

• Executar escuta ativa; 

• Executar relação de ajuda; 

• Executar técnicas de relaxamento; 

• Instruir sobre estratégias de resolução de problemas; 

• Instruir sobre estratégias de redução do stress; 

• Vigiar níveis de stress. 

Frequência: 1 x turno e SOS. 

Recursos:  

• Enfermeiro; 

• Equipa multiprofissional; 

• Medicação 

• Protocolo/ normas do serviço; 

• Manual de instrução; 

• Plano de cuidados. 

Resultados de Enfermagem:  Stress presente em grau reduzido ou ausência de stress. 

 

 

Foco de Enfermagem: Autoestima. 

Diagnóstico de Enfermagem: Autoestima comprometida. 

Intervenções de Enfermagem: 

• Ensinar sobre autoestima; 
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• Executar aconselhamento; 

• Executar apoio emocional; 

• Executar escuta ativa; 

• Executar intervenção para auto perceção positiva (auto consciencialização); 

• Executar intervenções psicoeducativas; 

• Executar programa de saúde mental positiva; 

• Executar reestruturação cognitiva; 

• Executar relação de ajuda; 

• Vigiar autoestima. 

Frequência: 1 x turno e SOS. 

Recursos:  

• Enfermeiro; 

• Equipa multiprofissional; 

• Medicação 

• Protocolo/ normas do serviço; 

• Manual de instrução; 

• Plano de cuidados. 

Resultados de Enfermagem:  Autoestima não comprometida. 

 

 

4.3 – Exploração/ Avaliação 

 

Segundo o processo interpessoal de Peplau, esta é a fase em que o doente se liberta da 

identificação do enfermeiro. O doente coloca progressivamente de lado metas antigas e estipula 

novos objetivos (Alligood & Tomey, 2004).   

A avaliação é um processo continuo, com períodos constantes de avaliação e reavaliação 

durante a relação. É o meio pela qual o enfermeiro compreende as suas intervenções, a sua 

eficácia, os seus constrangimentos e a necessidade de adaptação das mesmas.  

A relação terapêutica deve ser norteada pela parceria que se estabelece entre ambos, 

tendo em consideração objetivos realistas e alcançáveis, valorizando o crescimento, desenvol-

vimento e a aprendizagem; promovendo mudanças benéficas e que reflitam ganhos em saúde, 

na promoção da funcionalidade, autonomia, da qualidade de vida percecionada, com vista à 

auto realização, satisfação e à felicidade. 

Desta forma, é fundamental refletir, ajudar e encorajar a pessoa sobre as estratégias 

que promovam as mudanças desejadas, para que o mesmo consiga atingir os seus objetivos, 

avaliar o seu trajeto, os resultados obtidos e se necessário proceder a alterações. 

No quadro que se segue, será apresentada a avaliação semanal das intervenções de en-

fermagem planeadas para a D. Maria. Pelos resultados obtidos, podemos constatar que houve 
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ganhos bastante positivos para o atual estado de saúde da D. Maria, o que significa que as in-

tervenções implementadas foram de encontro com o planeado. 

 

Quadro 3- Avaliação semanal das intervenções de enfermagem planeadas. 
 

AVALIAÇÃO SEMANAL DAS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

Foco Diagnóstico 1ª Semana 2ª Semana 3ªSemana 

Adesão ao Re-
gime terapêu-

tico 

Adesão ao Regime 
terapêutico com-

prometido 
Presente Mantida Melhorada 

Agitação 
Agitação psicomo-
tora em grau ele-

vado 
Presente Mantida Ausente 

Alucinação 
Alucinação auditiva 

presente 
Presente Mantida Ausente 

Ansiedade 
Ansiedade presente 

em grau elevado 
Presente Mantida Reduzida 

Autocontrolo 
Autocontrolo com-

prometido 
Presente Mantida Ausente 

Conhecimento 
Conhecimento so-
bre a doença dimi-

nuído 
Presente Mantido Aumentado 

Fuga 
Risco de fuga pre-

sente 
Presente Mantido Ausente 

Pensamento 
Pensamento com-

prometido 
Presente Mantido Ausente 

Pensamento 

Processo de pensa-
mento distorcido 
com presença de 

delírios 

Presente Mantido Ausente 

Sono 
Sono comprome-

tido 
Presente Melhorado Melhorado 

Humor Deprimido Presente Mantido Melhorado 

Suicídio 
Risco de suicídio 

em grau moderado 
Presente Melhorado Ausente 

Comportamento 
interativo 

Comprometido Presente Mantido Melhorado 

Autocuidado: 
Alimentar-se 

Comprometido em 
grau moderado 

Presente Melhorado Reduzido 



Treino Metacognitivo aplicado pelo Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e 
Psiquiátrica à Pessoa Idosa com Depressão 

 

149 
 

Obstipação Presente Presente Mantida Reduzida 

Dor 
Presente (cefaleia e 

lombalgia) 
Presente Mantida Melhorada 

Stress 
Stress presente em 

grau elevado 
Presente Mantido Reduzido 

Autoestima 
Autoestima com-

prometida 
Presente Melhorada Ausente 
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5- CONCLUSÃO 

 
A depressão afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Considerada uma das doenças 

mentais mais frequentes, acarreta grande preocupação pelo impacto económico a que está as-

sociada. A depressão nos mais velhos muitas vezes não é valorizada, considerando-se os sinto-

mas ao processo de envelhecimento normal, o que dificulta e retarda o diagnóstico e o seu con-

sequentemente o tratamento. A consequência mais grave da falta de tratamento associada ao 

síndrome depressivo é o suicídio.  

Como se pode verificar a D. Maria fez vários pedidos de ajuda. O seu estado depressivo 

veio progressivamente a agravar desde 1016 e a sua médica de família tinha essa perceção, fa-

zendo várias vezes a referenciação para uma avaliação psiquiátrica. O facto de ser acompanhada 

em consultas privadas, onde o irmão reside, também não permitiu um acompanhamento mais 

eficaz da situação clínica da utente. As intervenções realizadas por outros profissionais não pro-

duziram os efeitos desejados, levando à desmotivação e abandono das consultas de psicologia. 

 

As ruminações em relação às questões laborais mantiveram-se, levando à incapacidade 

de manter a sua vida profissional ativa e consequentemente a ausência laboral prolongada, afe-

tando a sua funcionalidade. O facto de viver sozinha e de se isolar socialmente, não mantendo 

contacto com a sua comunidade, também são fatores determinantes para o desenvolvimento 

da depressão. Alterações do padrão de sono são evidentes, procurando colmatá-las com a me-

dicação, bem como a tristeza, diminuição em manter as atividades que até então lhe davam 

prazer, passando grande parte do tempo na cama, com perda de peso, agitação e pensamento 

de morte.  

Aquando da sua entrada no serviço de urgência foram realizados exames laboratoriais, 

com o intuito de despistar e avaliar se a sua condição de saúde não era atribuída a outra condi-

ção médica, considerando ainda maior a sua pertinência devido aos antecedentes de patologia 

de tiroide, o que se revelaram normais e desta forma não ser atribuída essa a causa dos sintomas 

presentes.  

A depressão major na pessoa de mais idade tende à cronicidade, manifestando-se atra-

vés de episódios recorrentes, alternando entre períodos de remissão e reincidência, o que vai 

de encontro à situação da utente. Também se torna notório as queixas somáticas de dor (cefa-

leias e lombalgias) verbalizadas pela utente, ressaltando as queixas somáticas comuns da de-

pressão nesta faixa etária. 
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Os únicos antecedentes psiquiátricos que apresentava era a depressão, sem história de 

psicose anterior, tendo sido o primeiro internamento da utente num serviço de psiquiatria. 

Desta forma, a hipótese diagnóstica inicialmente centrou-se numa perturbação depressiva ma-

jor com caraterísticas psicóticas, que neste caso eram congruentes com o seu humor. Dada a 

história prévia de depressão e os sintomas psicóticos terem surgidos após e também não haver 

historial de psicose anterior, descartando assim a hipótese de outros diagnósticos mentais.  

A depressão psicótica constitui uma das formas de apresentação clínica mais prevalente 

nas pessoas de idade. Como já foi referido anteriormente, as principais diferenças nos sintomas 

da depressão no idoso, incluem sentimentos de culpa, reduzida verbalização das emoções, di-

minuição do humor deprimido, crescente preocupação com sintomas somáticos, falta de espe-

rança, declínio cognitivo, declínio da funcionalidade, perda de autonomia, elevado grau de agi-

tação e ansiedade, bem como a presença de sintomatologia psicótica como delírios de ruína, 

culpa, persecutórios e niilistas, sendo evidentes na situação da utente. 

 

A evolução clínica não foi imediata e foi mais evidente na última semana de interna-

mento da utente. Foi necessário fazer vários ajustes na medicação e implementar intervenções 

psicoterapêuticas especializadas para se conseguir obter respostas adequadas, bem como ga-

nhos para a saúde da utente. No momento da alta clínica, foram notórios os progressos que 

conseguimos alcançar. O sentimento de satisfação emergiu e não foi a satisfação de ver a pessoa 

funcional e capaz de lidar os seus problemas, foi também a satisfação pessoal. De ter conseguido 

ajudar a utente, de ter estabelecido uma relação de ajuda terapêutica eficaz, que promoveu o 

desenvolvimento da pessoa, mas também o meu desenvolvimento pessoal. De ter conseguido 

por em prática na “nossa” relação terapêutica todos os conhecimentos que adquirimos ao longo 

deste percurso, nomeadamente a nível da relação de ajuda, escuta ativa, da comunicação e da 

entrevista. 

A realização deste caso clínico, procurou ir de encontro às competências EESMP. Consi-

dero que a sua realização foi importante na mobilização e no consolidar de conhecimento ad-

quiridos nas unidades curriculares, como também no desenvolvimento das competências do 

EEESMP. 

Espero desta forma ter atingido os objetivos inicialmente proposta para a realização do 

mesmo. 
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Anexo I 

Escala de Glasgow 
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Anexo II 

Mini- Mental State Examination (MMES) 
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Anexo III 

Escala de Hamilton Avaliação da Depressão (HAM-D 21 itens) 
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Anexo IV 

Escala de autoestima de Rosenberg 
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Anexo V 

Escala de Insight Marková e Berrios 
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Apêndice B 

Focos e Diagnósticos de Enfermagem 
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Focos e Diagnósticos de Enfermagem da participante A 
 

Foco Diagnóstico 

Humor depressivo Presente em grau moderado 

Ansiedade Presente em grau moderado 

Stress Presente em grau moderado 

Insónia Presente em grau moderado 

Risco de suicídio Presente em grau reduzido 

Comportamento interativo Comprometido 

Autoestima Comprometida 

Pensamento Comprometido 

Obesidade Presente em grau moderado 

Dependência de tabaco Presente em grau moderado 

Luto disfuncional Presente em grau moderado 

 

 

Focos e Diagnósticos de Enfermagem da participante B 
 

Foco Diagnóstico 

Humor depressivo Presente em grau moderado 

Ansiedade Presente em grau reduzido 

Stress Presente em grau reduzido 

Comportamento interativo Comprometido 

Autoestima Comprometida 

Pensamento Comprometido 
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Focos e Diagnósticos de Enfermagem da participante C 
 

Foco Diagnóstico 

Humor depressivo Presente em grau elevado 

Ansiedade Presente em grau elevado 

Stress Presente em grau elevado 

Insónia Presente em grau moderado 

Dor Presente em grau reduzido 

Comportamento interativo Comprometido 

Autoestima Comprometida 

Pensamento Comprometido 

Risco de queda Presente em grau moderado 

Rendimento familiar Comprometido 
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Apêndice C 

Plano individual de cuidados 
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Plano Individual de cuidados: participante A 
 

Foco Diagnóstico Intervenção Planeada 

Humor depressivo Presente em grau moderado 

- Ensinar sobre humor de-

pressivo. 

- Executar apoio emocional. 

- Executar escuta ativa. 

- Executar relação ajuda. 

- Executar TMC. 

- Treinar competências soci-

ais. 

- Vigiar equilíbrio do humor. 

Ansiedade Presente em grau moderado 

- Ensinar sobre estratégias de 

redução da ansiedade. 

- Executar apoio emocional. 

- Executar escuta ativa. 

- Executar relação de ajuda. 

- Vigiar ansiedade. 

- Instruir sobre estratégias de 

resolução de problemas. 

- Executar técnica de relaxa-

mento (exercícios respirató-

rios). 

Stress Presente em grau moderado 

- Ensinar sobre stress. 

- Executar apoio emocional. 

- Executar escuta ativa. 

- Executar relação de ajuda. 

- Instruir sobre resolução de 

problemas. 

- Instruir sobre estratégias de 

redução do stress. 
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- Vigiar níveis de stress. 

Insónia Presente em grau moderado 

- Ensinar sobre estratégias de 

melhoria do sono.  

- Encorajar o estabeleci-

mento de uma rotina para a 

hora de dormir. 

- Ensinar sobre alimentos e 

bebidas que interferem no 

sono. 

- Ajudar a eliminar situações 

stressantes antes de dormir 

Risco de suicídio Presente em grau reduzido 

- Ensinar sobre estratégias de 

resolução do risco de suicí-

dio. 

- Executar apoio emocional. 

- Executar escuta ativa. 

- Executar relação de ajuda. 

- Instruir sobre estratégias de 

resolução de problemas. 

- Vigiar ideação suicida. 

Comportamento interativo Comprometido 

- Ensinar sobre comporta-

mento interativo- 

- Estabelecer limites. 

- Executar aconselhamento. 

- Executar escuta ativa. 

- Executar técnicas de modifi-

cação de comportamento. 

- Treinar competências soci-

ais. 

- Treinar o comportamento 

assertivo- 
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- Vigiar comportamento inte-

rativo. 

- Incentivar a prática de exer-

cício físico ou caminhadas. 

- Incentivar convívio com 

uma amiga. 

- Incentivar integração em 

universidade sénior. 

Autoestima Comprometida 

- Ensinar sobre autoestima. 

- Executar aconselhamento. 

- Executar apoio emocional. 

- Executar escuta ativa. 

- Executar para intervenção 

para autoperceção positiva. 

- Executar intervenção psico-

educativas. 

- Executar relação de ajuda. 

- Vigiar autoestima. 

Pensamento Comprometido 

- Ensinar sobre pensamento 

comprometido. 

- Executar apoio emocional. 

- Treinar técnica de autocon-

trolo. 

- Vigiar pensamento. 

- Executar TMC. 

Obesidade Presente em grau moderado 

- Aconselhar sobre atividade 

física. 

- Ensinar sobre a alimentação 

saudável. 

- Encaminhar para nutricio-

nista. 



Treino Metacognitivo aplicado pelo Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e 
Psiquiátrica à Pessoa Idosa com Depressão 

 

175 
 

- Executar apoio emocional. 

Dependência de tabaco Presente em gau moderado 

- Ensinar sobre dependência 

do tabaco. 

- Executar escuta ativa. 

- Executar relação de ajuda. 

- Treinar técnicas de autocon-

trolo. 

- Vigiar consumo de tabaco. 

Luto disfuncional Presente em grau moderado 

- Ensinar sobre luto. 

- Executar escuta ativa. 

- Vigiar evolução do luto. 

- Executar relação de ajuda. 

 

Fonte: Adaptado do Padrão documental de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, CIPE versão 

2015 e NIC 

 

 

Plano Individual de cuidados: participante B 
 

Foco Diagnóstico Intervenção Planeada 

Humor depressivo Presente em grau moderado 

- Ensinar sobre humor de-

pressivo. 

- Executar apoio emocional. 

- Executar escuta ativa. 

- Executar relação ajuda. 

- Executar TMC. 

- Treinar competências soci-

ais. 

- Vigiar equilíbrio do humor. 
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Ansiedade Presente em grau reduzido 

- Ensinar sobre estratégias de 

redução da ansiedade. 

- Executar apoio emocional. 

- Executar escuta ativa. 

- Executar relação de ajuda. 

- Vigiar ansiedade. 

- Instruir sobre estratégias de 

resolução de problemas. 

- Executar técnica de relaxa-

mento (exercícios respirató-

rios). 

Stress Presente em grau reduzido 

- Ensinar sobre stress. 

- Executar apoio emocional. 

- Executar escuta ativa. 

- Executar relação de ajuda. 

- Instruir sobre resolução de 

problemas. 

- Instruir sobre estratégias de 

redução do stress. 

- Vigiar níveis de stress. 

Comportamento interativo Comprometido 

- Ensinar sobre comporta-

mento interativo-ativo. 

- Estabelecer limites. 

- Executar aconselhamento. 

- Executar escuta ativa. 

- Executar técnicas de modifi-

cação de comportamento. 

- Treinar competências soci-

ais. 

- Treinar o comportamento 

assertivo- 



Treino Metacognitivo aplicado pelo Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e 
Psiquiátrica à Pessoa Idosa com Depressão 

 

177 
 

- Vigiar comportamento inte-

rativo. 

- Incentivar a prática de exer-

cício físico ou caminhadas 

como marido. 

- Incentivar integração em 

universidade sénior. 

Autoestima Comprometida 

- Ensinar sobre autoestima. 

- Executar aconselhamento. 

- Executar apoio emocional. 

- Executar escuta ativa. 

- Executar para intervenção 

para autoperceção positiva. 

- Executar intervenção psico-

educativas. 

- Executar relação de ajuda. 

- Vigiar autoestima. 

Pensamento Comprometido 

- Ensinar sobre pensamento 

comprometido. 

- Executar apoio emocional. 

- Treinar técnica de autocon-

trolo. 

- Vigiar pensamento. 

- Executar TMC. 

Fonte: Adaptado do Padrão documental de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. 
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Plano Individual de cuidados: participante C 
 

Foco Diagnóstico Intervenção Planeada 

Humor depressivo Presente em grau elevado 

- Ensinar sobre humor de-

pressivo. 

- Executar apoio emocional. 

- Executar escuta ativa. 

- Executar relação ajuda. 

- Executar TMC. 

- Treinar competências soci-

ais. 

- Vigiar equilíbrio do humor. 

Ansiedade Presente em grau elevado 

- Ensinar sobre estratégias de 

redução da ansiedade. 

- Executar apoio emocional. 

- Executar escuta ativa. 

- Executar relação de ajuda. 

- Vigiar ansiedade. 

- Instruir sobre estratégias de 

resolução de problemas. 

- Executar técnica de relaxa-

mento (exercícios respirató-

rios). 

Stress Presente em grau elevado 

- Ensinar sobre stress. 

- Executar apoio emocional. 

- Executar escuta ativa. 

- Executar relação de ajuda. 

- Instruir sobre resolução de 

problemas. 
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- Instruir sobre estratégias de 

redução do stress. 

- Vigiar níveis de stress. 

Insónia Presente em grau moderado 

- Ensinar sobre estratégias de 

melhoria do sono.  

- Encorajar o estabelecimento 

de uma rotina para a hora de 

dormir. 

- Ensinar sobre alimentos e 

bebidas que interferem no 

sono. 

- Ajudar a eliminar situações 

stressantes antes de dormir 

Dor Presente em grau reduzido 

- Ensinar sobre estratégias de 

alívio e controlo da dor. 

- Avaliar a necessidade de 

analgesia. 

- Avaliar o conhecimento e as 

crenças em relação à dor. 

- Determinar o impacto da ex-

periência de dor. 

- Investigar os fatores que ali-

viam/agravam a dor. 

- Vigiar dor. 

Comportamento interativo Comprometido 

- Ensinar sobre comporta-

mento interativo- 

- Estabelecer limites. 

- Executar aconselhamento. 

- Executar escuta ativa. 

- Executar técnicas de modifi-

cação de comportamento. 

- Treinar competências soci-

ais. 
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- Treinar o comportamento 

assertivo- 

- Vigiar comportamento inte-

rativo. 

- Incentivar a passar mais 

tempo com os netos. 

- Incentivar a fazer caminha-

das. 

Autoestima Comprometida 

- Ensinar sobre autoestima. 

- Executar aconselhamento. 

- Executar apoio emocional. 

- Executar escuta ativa. 

- Executar para intervenção 

para autoperceção positiva. 

- Executar intervenção psico-

educativas. 

- Executar relação de ajuda. 

- Vigiar autoestima. 

Pensamento Comprometido 

- Ensinar sobre pensamento 

comprometido. 

- Executar apoio emocional. 

- Treinar técnica de autocon-

trolo. 

- Vigiar pensamento. 

- Executar TMC. 

Risco de queda Presente em grau moderado 

- Ensinar sobre prevenção de 

quedas. 

- Avaliar risco de queda. 

 

Rendimento familiar Comprometido - Referenciar para TSS. 
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- Articular com serviços da co-

munidade (Cáritas). 

- Executar apoio emocional. 

- Executar escuta ativa. 

- Executar relação de ajuda. 

Fonte: Adaptado do Padrão documental de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, CIPE versão 

2015 e NIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Treino Metacognitivo aplicado pelo Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e 
Psiquiátrica à Pessoa Idosa com Depressão 

 

182 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice D 

Cronograma do Planeamento das 8 sessões de TMC 
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Cronograma do Planeamento das 8 sessões de TMC 

 

Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Maio                                

Junho                                

Julho                                

Agosto                                

Setem-

bro 

                               

 

Sessões de TMC  Consulta final  Apresentação do projeto TMC  Instrução de trabalho TMC 
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Apêndice E 

Planos das sessões formativas de TMC 
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PLANO DE SESSÃO 

CURSO: Mestrado em Saúde 

Mental e Psiquiátrica 
DESTINATARIOS: Pessoas Idosas com Depressão 

SESSÃO Nº:1 

PROGRAMA: TMC DURAÇÃO:60’ 

MÓDULO: 1 FORMADORES: 

Aluna de Mestrado Inês Reis 

Orientadora de Estágio 

DATA:17/06/2021 TEMA: Pensamento e racio-

cínio: 

OBJETIVO GERAL 
CONTEÚDO PRO-

GRAMÁTICO 

METODOS E 

TÉCNICAS PEDA-

GÓGICAS 

MATERIAL E 

EQUIPAMENTO 

ATIVIDADES/EXERCICIOS/ 

TRABALHOS 
DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

Apresentação do TMC 

Identificar e modificar per-

ceções negativas e exagera-

das de acontecimentos 

Filtro Mental e So-

bregeneralização 

Expositiva 

Ativa 

Demonstrativa 

Interrogativa 

Computado 

Projetor 

Material didático 

-Definição de filtro mental 

e Sobregeneralização, 

com exemplos práticos do 

cotidiano. 

- Exercícios e estratégias 

de avaliações mais úteis. 

60 

Observação 

Participação 

Motivação 
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PLANO DE SESSÃO 

CURSO: Mestrado em Saúde 

Mental e Psiquiátrica 
DESTINATARIOS: Pessoas Idosas com Depressão 

SESSÃO Nº:2 

PROGRAMA: TMC DURAÇÃO:60’ 

MÓDULO: 2 FORMADORES: 

Aluna de Mestrado Inês Reis 

Orientadora de Estágio 

DATA: 24/06/2021 TEMA: Memória 

OBJETIVO GERAL 
CONTEÚDO PRO-

GRAMÁTICO 

METODOS E 

TÉCNICAS PEDA-

GÓGICAS 

MATERIAL E 

EQUIPAMENTO 

ATIVIDADES/EXERCICIOS/ 

TRABALHOS 
DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

Reconhecer a influência da 

depressão na memória e 

concentração. 

Aumentar a consciencializa-

ção de enviesamentos da 

memória. 

Distorções de me-

mória, falsas me-

mórias  

Concentração 

Expositiva 

Ativa 

Demonstrativa 

Interrogativa 

Computado 

Projetor 

Material didático 

- Exemplos e exercícios de 

memória. 

- Exercícios de concentra-

ção e memória. 

- Estratégias para melhora 

a memória. 

60’ 

Observação 

Participação 

Motivação 
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PLANO DE SESSÃO 

CURSO: Mestrado em Saúde 

Mental e Psiquiátrica 
DESTINATARIOS: Pessoas Idosas com Depressão 

SESSÃO Nº:3 

PROGRAMA: TMC DURAÇÃO:60’ 

MÓDULO: 3 FORMADORES: 

Aluna de Mestrado Inês Reis 

Orientadora de Estágio 

DATA: 01/07/2020 TEMA: Pensamento e racio-

cínio 

OBJETIVO GERAL 
CONTEÚDO PRO-

GRAMÁTICO 

METODOS E 

TÉCNICAS PEDA-

GÓGICAS 

MATERIAL E 

EQUIPAMENTO 

ATIVIDADES/EXERCICIOS/ 

TRABALHOS 
DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

Encorajar os participantes a 

questionar sobre o pensa-

mento rígido, a necessidade 

de perfeição e o equilíbrio 

das suas reações à crítica 

Promover a aceitação com a 

mudança de idade 

Afirmações “deve-

ria” 

Aceitação das mu-

danças de vida 

Expositiva 

Ativa 

Demonstrativa 

Interrogativa 

Computado 

Projetor 

Material didático 

- Exemplos de afirmações 

“deveria”. 

- Exemplos e exercícios de 

aceitação no dia a dia. 

-Estratégias para por em 

prática aceitação. 

60’ 

Observação 

Participação 

Motivação 
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PLANO DE SESSÃO 

CURSO: Mestrado em Saúde 

Mental e Psiquiátrica DESTINATARIOS: Pessoas Idosas com Depressão 

SESSÃO Nº:4 

PROGRAMA: TMC DURAÇÃO:60’ 

MÓDULO: 4 
FORMADORES: 

Aluna de Mestrado Inês Reis 

Orientadora de Estágio 

DATA: 08/07/2020 TEMA: Valores 

OBJETIVOS GERAIS 
CONTEÚDO PRO-

GRAMÁTICO 

METODOS E 

TÉCNICAS PEDA-

GÓGICAS 

MATERIAL E 

EQUIPAMENTO 

ATIVIDADES/EXERCI-

CIOS/ 

TRABALHOS 

DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

Identificar os valores e obje-

tivos 

Desenvolver a perspicácia 

no que diz respeito aos pró-

prios valores   

Refletir até que ponto vivem 

uma vida guiada pelos valo-

res  

 

Valores 

Expositiva 

Ativa 

Demonstrativa 

Interrogativa 

Computado 

Projetor 

Material didático 

- Exemplos e exercício so-

bre valores. 

- Exercício sobre novas 

perspetivas para os pro-

blemas. 

- Exercício para identificar 

e determinar os valores 

próprios. 

 

60’ 

Observação 

Participação 

Motivação 
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PLANO DE SESSÃO 

CURSO: Mestrado em Saúde 

Mental e Psiquiátrica 
DESTINATARIOS: Pessoas Idosas com Depressão 

SESSÃO Nº:5 

PROGRAMA: TMC DURAÇÃO:60’ 

MÓDULO: 5 FORMADORES: 

Aluna de Mestrado Inês Reis 

Orientadora de Estágio 

DATA: 15/07/2020 TEMA: Pensamento e Racio-

cínio 

OBJETIVO GERAL 
CONTEÚDO PRO-

GRAMÁTICO 

METODOS E 

TÉCNICAS PEDA-

GÓGICAS 

MATERIAL E 

EQUIPAMENTO 

ATIVIDADES/EXERCICIOS/ 

TRABALHOS 
DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

Identificar e modificar as 

causas de enviesamento em 

relação às próprias avalia-

ções 

Estilo Atributivo 

“Maximização/Mi-

nimização” 

Expositiva 

Ativa 

Demonstrativa 

Interrogativa 

Computado 

Projetor 

Material didático 

- Exemplos e exercícios de 

maximização e minimiza-

ção. 

- Exemplos e exercícios de 

estilo atributivo. 

- Exemplos de estratégias 

mais úteis. 

60’ 

Observação 

Participação 

Motivação 
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PLANO DE SESSÃO 

CURSO: Mestrado em Saúde 

Mental e Psiquiátrica 
DESTINATARIOS: Pessoas Idosas com Depressão 

SESSÃO Nº:6 

PROGRAMA: TMC DURAÇÃO:60’ 

MÓDULO: 6 FORMADORES: 

Aluna de Mestrado Inês Reis 

Orientadora de Estágio 

DATA: 22/07/2021 TEMA: Comportamentos e 

estratégias 

OBJETIVO GERAL 
CONTEÚDO PRO-

GRAMÁTICO 

METODOS E 

TÉCNICAS PEDA-

GÓGICAS 

MATERIAL E 

EQUIPAMENTO 

ATIVIDADES/EXERCICIOS/ 

TRABALHOS 
DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

Diminuir comportamentos 

disfuncionais associados à 

depressão 

Desenvolver comportamen-

tos mais úteis 

Estratégias com-

portamentais dis-

funcionais: isola-

mento social, rumi-

nar e supressão de 

pensamentos 

Expositiva 

Ativa 

Demonstrativa 

Interrogativa 

Computado 

Projetor 

Material didático 

- Exercício de pensamen-

tos ruminativos. 

- Exercício de respiração 

(procura de espaço inte-

rior). 

- Estratégias para evitar o 

isolamento social. 

 

60’ 

Observação 

Participação 

Motivação 
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PLANO DE SESSÃO 

CURSO: Mestrado em Saúde 

Mental e Psiquiátrica 
DESTINATARIOS: Pessoas Idosas com Depressão 

SESSÃO Nº:7 

PROGRAMA: TMC DURAÇÃO:60’ 

MÓDULO: 7 FORMADORES: 

Aluna de Mestrado Inês Reis 

Orientadora de Estágio 

DATA: 29/07/2021 TEMA: Pensamento e Racio-

cínio 

OBJETIVO GERAL 
CONTEÚDO PRO-

GRAMÁTICO 

METODOS E 

TÉCNICAS PEDA-

GÓGICAS 

MATERIAL E 

EQUIPAMENTO 

ATIVIDADES/EXERCICIOS/ 

TRABALHOS 
DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

Identificar as causas de sal-

tar para conclusões precipi-

tadas 

Encorajar a considerar múlti-

plas causas antes de chegar 

a uma conclusão 

Saltar para conclu-

sões precipitadas 

Leitura da mente 

(catastrofização) 

Expositiva 

Ativa 

Demonstrativa 

Interrogativa 

Computado 

Projetor 

Material didático 

- História sobre saltar para 

conclusões precipitadas. 

- Exercício: “o que está a 

pensar o artista?” 

- Exemplos de catastrofi-

zação. 

- Exercício sobre possíveis 

explicações para uma his-

tória. 

60’ 

Observação 

Participação 

Motivação 
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PLANO DE SESSÃO 

CURSO: Mestrado em Saúde 
Mental e Psiquiátrica 

DESTINATARIOS: Pessoas Idosas com Depressão 

SESSÃO Nº:8 

PROGRAMA: TMC DURAÇÃO:60’ 

MÓDULO: 8 

FORMADORES: 
Aluna de Mestrado Inês Reis 

Orientadora de Estágio 
DATA: 19/08/2021 

TEMA: Autoestima 

OBJETIVO GERAL 
CONTEÚDO PRO-
GRAMÁTICO 

METODOS E TÉC-
NICAS PEDAGÓ-
GICAS 

MATERIAL E 
EQUIPAMENTO 

ATIVIDA-
DES/EXERCICIOS/ 

TRABALHOS 
DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

Melhorar a autoes-

tima  

Reduzir comparações 

e usar padrões mais 

justos 

Autoestima, mu-
dança de perceções 
negativas próprias 
através de imagens 

Expositiva 
Ativa 
Demonstrativa 
Interrogativa 

Computado 
Projetor 
Material didático 

- Exercício de postura. 
- Exercício de imaginação 
para transformar imagens 
mentais negativas. 

60’ 
Observação 
Participação 
Motivação 
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APÊNDICE F 

Instrução de Trabalho 
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Instrução de Trabalho 
 

IT.350.0 

TREINO METACOGNITIVO PARA A DEPRESSÃO NA 

PESSOA COM MAIS DE 60 ANOS   

REVISÃO FOLHA 

N

º 

0

0 
194/20

1 
  

M

ês/Ano 

0

0/00 

 

1.  OBJETIVO 

 

Def in i r e  un iformizar  as in tervenções ps icoterapêut ica e ps icoeducat ivas do 

programa “Tre ino Metacogni t ivo (TMC) para a Depressão na pessoa com mais de 60 

anos  de idade” .  com base nos  fundamentos  teór icos  cogni t ivo -comportamenta is  da es-

quizof ren ia,  de forma a promover  a modi f icação de v ieses  cogni t ivos e crenças d isfun-

c ionais ,  bem como capac i tar para a ident i f icação e correção dos padrões  de pensa-

mento automát icos  e inconsc ientes.  

 

2 .  APLICAÇÃO 

 

Apl ica-se na Consulta  de Enfermagem de Ps iqu iat r ia  Ger iát r ica do Serv iço de 

Ps iqu iat r ia  e Saúde Menta l Ambulatór io Adul tos  da Unidade Local de Saúde do Baixo 

Alente jo ,  EPE.  

 

3 .  REQUISITOS 

 

3.1.  Recursos  Humanos:  

 

3 .1.1.  A in tervenção ps icoterapêut ica  e ps icoeducat iva do programa  “Tre ino 

Metacognit ivo para a Depressão na pessoa com mais de 60 anos ” deve 

ser  ap l icada por  do is  enfermeiros ,  sendo um Enfermeiro Espec ia l is ta em 

Saúde Menta l e  Ps iqu iát r ica e detentor  do Curso Tre ino Metacognit ivo.  

 

3 .1 .2.  Os  Enfermeiros  envolv idos  devem deter conhec imento de técnicas  de 

comunicação terapêut ica e exper iênc ia em moderar  grupos de terapia.  

 

3 .2 .  Recursos  F ís icos  e Mater ia is:  

 

3 .2 .1.  Ex is tênc ia de uma sala que fac i l i te  a d ispos ição dos utentes em semi-

c írcu lo.  

3 .2.2.  Ex is tênc ia de computador,  pro jetor  e te la.  
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3.2.3.  Mater ia l  d idát ico def in ido no programa de TMC,  ta is como:  PowerPoint  

para as  o i to  sessões ,  manual  de or ientação para as  sessões ,  f icha de 

in formação e f ichas  de t rabalho.  

 

 

DESCRIÇÃO 
 

3.3.  O Enfermeiro se lec iona  o mater ia l  d idát ico mais  adequado aos par t ic ipantes .  

 

3 .4 .  O Enfermeiro assegura um ambiente t ranqui lo ,  ca lmo,  sem ru ido e sem in ter -

rupções .  

 

3 .5.  O Enfermeiro d ispõe os par t ic ipantes  na sa la tendo em conta os seus déf ices  

(v isuais e audit ivos ) .   

 

3 .6 .  O Enfermeiro acolhe os par t ic ipantes,  expl icando- lhes no que cons iste o pro-

grama de TMC, os seus  objet ivos  e as regras  a cumpr i r no  grupo.  

 

3 .7.  O Enfermeiro agenda cada uma das o i to sessões do programa de TMC, env i -

ando convocatór ias  das  sessões programadas.  

 

3 .8.  Cada sessão deve ter  ent re t rês a dez par t ic ipantes , que reúnam os c r i tér ios 

de inc lusão,  ta is  como:  ter  mais  de 60  anos  de idade ; apresentar  d iagnóst ico 

médico de depressão e sem alterações  cogni t ivas s ign if icat ivas .  

 

3 .9 .  Em cada uma das o i to sessões  do programa o Enfermeiro procede à :  

 

3 .9 .1.  Aber tura da sessão com a int rodução do programa de TMC ; 

 

3 .9.2.  Apresentação dos e lementos es t rutura is dos  con teúdos format ivos,  res -

pei tando a sua sequênc ia lóg ica ;  

 

3 .9 .3.  Ent rega da f icha de informação preparatór ia ,  bem como a f icha das  re-

gras  de grupo;  

 

3 .9.4.  Breve rev isão do conteúdo d iscut ido no módulo anter ior  (à  exceção no 

pr imei ro módulo) de forma a promover a d iscussã o, ref lexão e par t i lha 

dos  deveres  de casa;  

 

3 .9.5.  Expos ição do conteúdo espec íf ico do módulo,  que inc luem a expl icação 

dos  concei tos ,  esc larec imento at ravés  de exemplos  adaptados  da v ida 

rea l  e exerc íc ios lúd icos e es t imulantes que v isam a prát ica das est ra-

tég ias  aprendidas ;  
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3.9.6.  Conc lusão de cada módulo at ravés da apresentação do resumo dos 

objet ivos de aprendizagem do d ia ,  bem como uma breve rev isão f ina l  

para consol idar  as  informações,  aumentar  a  mot ivação e o compromisso 

de prat icar as est ratég ias  aprendidas .  

 

3 .9 .7.  Fornecer  o resumo por  escr ito  do conteúdo d iscut ido e as  f ichas de t ra-

balho para prat icarem.  
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APÊNDICE G 

Plano de sessão formativa à equipa de enfermagem 
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PLANO DE SESSÃO 

Mestrado em Saúde 
Mental e Psiquiátrica 

DESTINATARIOS: Enfermeiros da Equipa Comunitária do Departamento de Saúde 
Mental e Psiquiátrico 

SESSÃO Nº:1 

DURAÇÃO:30’ 

FORMADOR: 
Aluna de Mestrado Inês Reis 

Orientadora de Estágio 
DATA: 28/08/2021 

TEMA: Intervenção 
TMC para a depressão na 
pessoa idosa 

OBJETIVO 
CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

METO-
DOS E TÉCNICAS 
PEDAGÓGICAS 

MATE-
RIAL E EQUIPA-

MENTO 

ATIVIDA-
DES/EXERCICIOS/ 

TRABALHOS 

DURA-
ÇÃO 

AVALIA-
ÇÃO 

Apresentar o trabalho desen-
volvido na implementação 
da intervenção TMC para a 
depressão na pessoa idosa 

- Depressão 
- TMC para a de-
pressão na pessoa 
idosa: definição; 
objetivos; caracteri-
zação e critérios; 
recursos; conteúdo 
dos módulos de 
cada sessão; pro-
cesso de seleção 
das participantes; 
descrição das pri-
meiras sessões e 

Expositiva 
Ativa 
Participativa 

 

Computado 
Projetor 

 

- Apresentação. 
- Apresentação e justifica-
ção do tema do projeto. 
- Desenvolvimento oral 
dos conteúdos. 
- Análise e discussão da in-
tervenção TMC. 
- Reflexão do TMC apli-
cado ao contexto da popu-
lação portuguesa. 

30’ Participação 
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dos instrumentos 
psicométricos utili-
zados. 
- Esclarecimento de 
dúvidas. 
- Sugestões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


