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RESUMO 

O envolvimento da família, unidade básica do desenvolvimento humano, da pessoa com 

doença mental no seu plano terapêutico é fundamental para o sucesso deste. No entanto, 

sabemos também que quando um membro da família se encontra doente toda a dinâmica 

familiar é afetada, e quando existe a presença de doença mental muitas vezes existe 

também associada a sobrecarga do familiar cuidador. Através de uma revisão sistemática 

da literatura ficou explicito a importância da visita domiciliar de enfermagem de saúde 

mental e psiquiátrica ao cliente e à sua família, bem como as intervenções 

psicoterapêuticas mais utilizadas durante as mesmas. Nesse sentido, procedeu-se à 

elaboração de um projeto de intervenção que procurou dar resposta às necessidades 

sentidas e verbalizadas pelas famílias dos utentes inseridos em hospital de dia de 

psiquiatria, e ainda reduzir o nível de sobrecarga dos familiares cuidadores. Este 

documento tem por base o modelo dos sistemas de Betty Neuman.  

Palavras-Chave: Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, Visita Domiciliária, 

Família, Intervenção Psicoterapêutica 

 

SUMMARY  
The involvement of the family, the basic unit of human development, of the person with 

mental illness in their therapeutic plan is fundamental to the success of this. However, we 

also know that when a family member is ill all family dynamics are affected, and when 

there is the presence of mental illness there is often also associated with burden of the 

family caregiver. Through a systematic review of the literature, the importance of the 

home visit of mental and psychiatric health nursing to the client and his/her family, as 

well as the psychotherapeutic interventions most used during these visits, was explained. 

In this sense, an intervention project was elaborated that sought to respond to the needs 

felt and verbalized by the families of users inserted in a psychiatric day hospital, and also 

reduce the level of burden of family caregivers. This document is based on Betty 

Neuman's systems model. 

Keywords: Mental and Psychiatric Health Nursing, Home Visit, Family, 

Psychotherapeutic Intervention  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente documento surge no âmbito da Unidade Curricular Relatório, do 3º 

semestre, do 4º Mestrado em Enfermagem (ME) em Associação, realizado na Escola 

Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, área de Especialização em 

Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, e pretende dar resposta ao método de 

avaliação da mesma, que consiste na produção de um relatório de estágio de natureza 

profissional.  

O Regulamento de Funcionamento do ME, produzido pela Associação de Escolas 

Superiores de Enfermagem e Saúde (AESES, 2014) indica no artigo 3º, alínea 2) que os 

objetivos específicos deste ciclo de estudos são os seguintes: 

“a) Desenvolver conhecimentos e competências para a intervenção especializada 
num domínio de enfermagem, evidenciados em níveis elevados de julgamento 
clínico e tomada de decisão, tendo em conta as respostas humanas aos processos 
de vida e aos problemas de saúde; 

b) Promover a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde, com recurso à 
investigação, a uma prática baseada na evidência e a referenciais éticos e 
deontológicos; 

c) Capacitar para a governação clínica, a liderança de equipas e projetos, nos 
diferentes contextos da prática clínica; 

d) Contribuir para o desenvolvimento da disciplina e da formação especializada” 
(p.5) 

O enfermeiro especialista (EE) “é aquele a quem se reconhece competência 

cientifica, técnica e humana para prestar cuidados de enfermagem, e que lhe viu ser 

atribuído, […] o título de Enfermeiro Especialista numa das especialidades em 

enfermagem…” (Regulamento n.º 140/2019 de 6 de fevereiro). Este documento enumera 

quatro domínios das competências comuns, sendo eles a responsabilidade profissional, 

ética e legal; melhoria contínua da qualidade; gestão de cuidados, e desenvolvimento das 

aprendizagens profissionais. A estas competências somam-se as competências específicas 

do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica (EEESMP): 

“a) Detém um elevado conhecimento e consciência de si enquanto pessoa e enfermeiro, 

mercê de vivências e processos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e 
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profissional”, “b) Assiste a pessoa ao longo do ciclo de vida, família, grupos e 

comunidade na otimização da saúde mental”, “c) Ajuda a pessoa ao longo do ciclo de 

vida, integrada na família, grupo e comunidade a recuperar a saúde mental, mobilizando 

as dinâmicas próprias de cada contexto”, “d) Presta cuidados psicoterapêuticos, sócio 

terapêuticos, psicossociais e psicoeducacionais, à pessoa ao longo do ciclo de vida, 

mobilizando o contexto e dinâmica individual, familiar de grupo ou comunitário, de 

forma a manter, melhorar e recuperar a saúde” (Regulamento n.º 515/2018 7 de agosto).  

O presente Relatório tem por base o percurso formativo teórico e prático, que 

decorreu no período compreendido entre setembro de 2019 e setembro de 2021, focando-

se mais especificamente na componente prática do estágio 1 e estágio final, sem nunca 

esquecer o aporte teórico do primeiro e segundo semestre do curso. 

O estágio 1 decorreu numa Unidade de Internamento de Psiquiatria (UIP) (entre 

março e abril de 2021, com a duração de 6 semanas) e o estágio final num Hospital de 

Dia (HD) de Psiquiatria de adultos (entre 3 de maio e 3 de setembro de 2021, com a 

duração de 18 semanas), ambos realizados num hospital do sul do país. 

Este relatório tem como tema a “Visitação Domiciliária como Intervenção 

Psicoterapêutica junto da família do utente inserido em Hospital Dia de Psiquiatria”. Esta 

temática emergiu da constatação do quão importante é o envolvimento da família da 

pessoa com doença mental no seu plano terapêutico. “É universalmente aceite que a 

família é a unidade básica do desenvolvimento humano e onde se vivem as experiências 

de vida fundamentais para o desenvolvimento da personalidade” (Gomes, Amendoeira, 

Martins, 2012, p.55). Neste sentido, é preciso ter consciência que a doença de um familiar 

afeta toda a dinâmica familiar. Torna-se assim “importante investir na saúde mental das 

famílias para que estas sejam capazes de cuidar mais e melhor dos seus familiares 

doentes” (Gomes, Amendoeira, Martins, 2012, p.55), sendo que esta é considerada um 

elo importantíssimo no processo de tratamento e reabilitação, e um parceiro que deve ser 

sempre tido em conta pela enfermagem, e principalmente pela enfermagem na área de 

saúde mental e psiquiátrica. (Carvalho, 2015). 

Nesta fase, é impossível não referir o contexto pandémico que se viveu e vive, e 

contextualizar que os estágios decorreram em períodos com várias restrições. Sentimos, 
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devido a esta situação, no estágio 1, que existia uma lacuna em relação à presença da 

família na prestação de cuidados ao utente internado, e na continuidade de cuidados, 

nomeadamente pela impossibilidade desta se deslocar ao hospital por não serem 

permitidas visitas. No estágio final o sentimento manteve-se inalterado, existindo a 

necessidade de integrar e envolver a família no plano de cuidados de enfermagem de uma 

forma mais efetiva. Surgiu assim a ideia de aproximar o HD da família, através da 

realização de visitação domiciliária (VD) como intervenção psicoterapêutica. 

Para compreender quais as evidências que existem sobre esta temática, foi elaborada 

uma revisão sistemática da literatura que demonstrou os inúmeros benefícios da VD do 

EEESMP e ainda que tipo de intervenções geralmente se efetuam no decorrer das 

mesmas. 

Podemos à primeira vista não compreender de que forma poderá uma VD fazer parte 

de um projeto realizado num HD de Psiquiatria, no entanto não podemos esquecer que 

esta tipologia de cuidados “constitui um dos principais componentes da psiquiatria 

comunitária e está integrado na atual política de psiquiatria social, representando uma das 

principais alternativas ao regime de internamento completo” (Lopes e Curral, 2012, 

p.218). Partindo deste pressuposto de cuidados de saúde mental e psiquiatria comunitária 

faz também sentido verificar e conhecer o espaço onde a pessoa com doença mental vive, 

conhecer os seus familiares/cuidadores para que se possa adequar da melhor forma 

possível o plano terapêutico deste, de forma realista e direcionada para aquela 

determinada pessoa/família. Assim, a VD surge como um instrumento importante que 

aproxima a família e a comunidade da equipa de saúde, amplia a compreensão sobre a 

doença naquela determinada família e as suas consequências para todos os membros, 

(Labete, Galera, Avanci, 2004).  

Quando nos referimos a intervenção terapêutica, baseamo-nos no Regulamento n.º 

515/2018 de 7 de agosto que refere que na “especificidade da prática clínica em 

enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, são as competências de âmbito 

psicoterapêutico, que permitem ao EESMP desenvolver um juízo clínico singular, logo 

uma prática clínica em enfermagem distinta das outras áreas de especialidade”, ou seja é 

através destas intervenções que o EEESMP cuida efetivamente da pessoa com doença 

mental e da sua família. 
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O modelo teórico escolhido para dar suporte ao relatório aqui apresentado foi o 

modelo dos sistemas de Betty Neuman. Este modelo afirma que a pessoa/ família é um 

sistema aberto, constituída por diferentes dimensões, e que o ambiente é considerado a 

soma das forças internas e externas que envolvem a pessoa. A saúde é vista como a 

estabilidade e a harmonia desse sistema, e o enfermeiro foca as suas ações para os 

diferentes fatores de stress (reais ou potenciais) que possam alterar a estabilidade e 

harmonia desse mesmo sistema. Esta teoria diz-nos ainda que a intervenção do enfermeiro 

ocorre nos 3 níveis: primário, secundário e terciário. (Neuman e Fawcett, 2011). 

Este relatório tem como objetivo geral evidenciar a aquisição de competências de 

EE, EEESMP, e mestre em enfermagem. Como objetivos específicos foram traçados os 

seguintes: Elaborar um enquadramento conceptual dos temas chave do relatório; 

descrever a metodologia de projeto de intervenção utilizada no decorrer do estágio final; 

utilizar metodologia científica de investigação relativa à temática escolhida; e refletir 

criticamente sobre o processo de aprendizagem efetuado durante todo o percurso de 

estágio, bem como a aquisição de competências. 

 Este trabalho encontra-se organizado em três partes. Na primeira é feito um 

enquadramento conceptual com a apresentação dos conceitos chave deste relatório. Na 

segunda parte descrevemos sucintamente o percurso efetuado no estágio 1 e estágio final 

e apresentamos o projeto de intervenção e todas as fases que o compõem. Na terceira 

parte será efetuada uma análise critico-reflexiva do processo de aquisição de 

competências. Seguem-se depois a conclusão, as referências bibliográficas consultadas 

para a realização deste documento, bem como os apêndices referidos ao longo do mesmo. 

 Este relatório encontra-se redigido segundo o novo acordo ortográfico, e segundo as 

normas de referenciação bibliográfica da American Psychological Association (APA), 6ª 

Edição.  
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Parte I – ENQUADRAMENTO CONCETUAL  

 

1. O HOSPITAL DE DIA DE PSIQUIATRIA NA ORGANIZAÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL 

 

A organização dos serviços de saúde mental tem sofrido várias alterações ao longo 

dos últimos tempos, apostando-se na desinstitucionalização da pessoa com doença mental 

passando o foco para os cuidados a nível comunitário. Neste capítulo fazemos um breve 

enquadramento da organização dos serviços de saúde mental no nosso país; e 

aprofundaremos o conceito de HD de psiquiatria. 

Em Portugal, a primeira Lei de Saúde Mental surgiu em 1963 sob a forma de Lei de 

Bases de Saúde Mental (Lei n.º 2118 de 3 de abril de 1963). Apresentava-nos na Base I a 

promoção da saúde mental como foco prioritário. Esta base explicita na sua alínea a) que 

a promoção da saúde mental “destina-se a assegurar ou a restabelecer o equilíbrio 

psíquico da pessoa humana e abrange a acção profilática, a terapêutica, e a recuperadora”, 

continuando nas alíneas seguintes a descrever o que se entendia por ação profilática 

(medidas preventivas pedagógicas, higiene mental individual ou coletiva, principalmente 

a nível da saúde da criança e adolescente), a ação terapêutica (tratamento de doenças e 

anomalias mentais e tratamento de toxicomanias), e a ação recuperadora (aplicação de 

medidas focadas para a readaptação da pessoa com doença mental, medidas essas que 

poderiam ser psicopedagógicas, sociais e outras, com vista à integração da pessoa no meio 

social). A Base XIV refere quais são as tipologias de instituições e serviços que existiam 

para a promoção da saúde mental no adulto. Na alínea g) encontramos os hospitais de dia 

(ou de noite), em ligação a hospitais de psiquiatria ou hospitais gerais, e na alínea i) os 

serviços de colocação familiar e de assistência domiciliária.  

Podemos verificar que, em 1963, demonstrava-se já a importância da promoção da 

saúde mental quer no adulto quer na criança, aos três níveis de intervenção, primária, 

secundária e terciária. Podemos constatar que as tipologias de prestação de cuidados de 
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saúde mental como o HD e os cuidados domiciliários encontram-se também identificados 

neste documento. 

Posteriormente foi promulgada a Lei de Saúde Mental (Lei n.º 36/98 de 24 de julho). 

Esta, no seu artigo 2, remete-nos para a proteção e promoção da saúde.  Dizendo-nos, no 

seu ponto 1 que a proteção da saúde mental deve ser efetivada “através de medidas que 

contribuam para assegurar ou restabelecer o equilíbrio psíquico dos indivíduos, para 

favorecer o desenvolvimento das capacidades envolvidas na construção da personalidade 

e para promover a sua integração crítica no meio social em que vive”, indicando ainda 

que estas ações são também desenvolvidas a nível da prevenção primária, secundária e 

terciária no que diz respeito à saúde mental das populações, indo de encontro ao 

preconizado na Lei n.º 2118 de 1963. 

A Lei n.º 36/98 de 24 de julho, veio alterar explicitamente o paradigma dos cuidados 

de saúde mental, referindo no artigo 3, ponto 1, alínea a) que a prestação dos cuidados de 

saúde mental deve ser efetuada prioritariamente a nível comunitário, para que a pessoa 

com doença mental não se veja afastada do seu meio habitual, e para que se facilite desta 

forma, a reabilitação e a reinserção social desta. Diz-nos ainda, no mesmo artigo, na sua 

alínea b) que estes cuidados devem ser prestados no meio menos restritivo possível, e na 

alínea c) que o seu internamento deverá ser efetuado em hospitais gerais. Na sua alínea 

d) refere-se ainda aos casos em que a pessoa com doença mental necessita de reabilitação 

psicossocial, e indica que estas unidades deverão ser também elas, preferencialmente, 

inseridas na comunidade. 

Após a leitura desta lei verificamos que foi através dela que surgiu a 

desinstitucionalização da pessoa com doença mental no nosso país, passando o foco, 

como já vimos, para os cuidados a nível comunitário, cuidados mais próximos e mais 

centrados no utente. 

O Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016, (aprovado pela resolução do concelho 

de ministros n.º 49/2008 de 6 de março) refere-se à saúde mental como uma prioridade 

de saúde pública, e também nos indica as áreas de ação estratégicas do plano. Este Plano 

foi sujeito a avaliação em 2017 (Xavier et al, 2017) e republicado (DGS, 2017) no mesmo 

ano com as devidas adaptações. O documento de avaliação refere que os serviços de saúde 
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mental no nosso país estão organizados a nível local e regional, tendo como unidade 

básica os serviços locais de saúde mental, que se articulam com os cuidados de saúde 

primários.  Após a avaliação de anos anteriores, e sendo este um plano alinhado com as 

diretrizes internacionais da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da União Europeia 

(UE), evidenciou um conjunto de propostas prioritárias para a extensão do plano até 2020. 

Dentro dessas propostas evidenciamos as que nos parecem ser as mais direcionadas com 

o tema do relatório que aqui se apresenta. 

A proposta numero IV, que se refere à criação de uma carteira de serviços mínimos 

de prestação de cuidados, e nesta proposta encontram-se descritos que os serviços devem 

estar equipados de uma carteira com um conjunto mínimo de serviços que contenham 

dispositivos, intervenções e programas, e neste ponto fala claramente dos hospitais de dia 

de psiquiatria dizendo que estes, e outros serviços, necessitam de desenvolver atividade 

diferenciada, que vão ao encontro de normas cientificas atualizadas. (Xavier et al, 2017). 

A proposta X cujo tema é o desenvolvimento de programas de prevenção e promoção 

evidencia o impacto da doença mental nas populações a nível individual, familiar e 

socioeconómico, com impacto importante na qualidade de vida das populações. Esta 

situação aliada aos vários determinantes de saúde mostra que é crucial existir uma 

interligação entre as várias políticas de saúde pública que abranja tanto a pessoa com 

doença mental como a sua família. (Xavier et al, 2017). 

Como podemos perceber são vários os níveis de prestação de cuidados de saúde 

mental que existem no nosso país para dar resposta a toda esta problemática. Desde 

cuidados centrados na comunidade, passando pelos hospitais gerais e hospitais 

especializados nesta área. Neste sentido a OMS (2009) desenvolveu um modelo de 

combinação de todos estes serviços resultando na apresentação de uma pirâmide de 

organização dos serviços de saúde mental. Este modelo, que se apresenta de seguida na 

figura 1, tem como conceito central que nenhum serviço, por si só, consegue colmatar 

todas as necessidades de cuidados em saúde mental de uma população. Este modelo 

indica também que a pessoa com doença mental necessita de estar envolvida na sua 

própria recuperação, sendo um sujeito ativo para a mesma. 
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Fig. 1 – Pirâmide de Organização de Serviços para uma Combinação Ótima de Serviços para a Saúde 

Mental (OMS, 2009, p.18) 

 

Pela análise da figura 1 podemos concluir que os autocuidados fazem parte da base 

da pirâmide, mas, mantém-se presentes durante todas os diferentes patamares, 

demonstrando a importância da capacitação do utente para o maior grau de autonomia 

possível. A complexidade de cuidados vai aumentando até se atingir o topo da pirâmide 

que culmina no internamento de longa duração e/ou em serviços de psiquiátricos 

especializados. 

Dentro das diversas tipologias existentes a nível da organização dos serviços de saúde 

mental iremos agora focar o HD de Psiquiatria, uma vez que foi neste contexto que foi 

realizado o estágio final e que culminou no projeto de intervenção apresentado neste 

relatório. 

O conceito de Hospital de Dia surgiu pela primeira vez em Moscovo em 1960, e 

teve a sua expansão para os Estados Unidos da América nos anos de 40 e 50, tendo 

atingindo o seu auge nesse país em 1970 (Lopes e Curral, 2012).  

O HD funciona como hospitalização parcial e apresenta uma estrutura dinâmica: 

pode providenciar serviços de diagnóstico e tratamento, que antes eram feitos apenas em 

regime de internamento completo, pode oferecer ainda intervenções farmacológicas, 

psicoterapêuticas e socioterapêuticas, sendo este um serviço multidisciplinar. 

Globalmente o objetivo deste serviço é reduzir o impacto dos sintomas, providenciar 

suporte emocional, socialização e restruturação da capacidade funcional. Os membros da 
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família da pessoa com doença mental recebem também suporte psicológico, que pode ser 

de forma individual ou em grupo. (Lopes, Curral, 2012) 

Muitos estudos referem que o HD é uma forma efetiva de reduzir o reinternamento 

da pessoa com doença mental em serviços de internamentos, levando a uma redução dos 

gastos em cuidados de saúde. Estudos demonstram ainda que o HD leva à melhoria da 

socialização da pessoa com doença mental, à redução da sobrecarga familiar, e redução 

de recaídas, aumentando também a qualidade de vida da pessoa com doença mental. 

(Lopes, Curral, 2012) 

O Plano Nacional de Saúde Mental 2017 (DGS, 2017) identifica que as atividades, 

quer a nível de tratamento, quer de reabilitação que existem nos HD são fundamentais no 

que diz respeito aos cuidados integrados à pessoa com doença mental. Este documento 

diz-nos também que o planeamento de atividades difere de região para região no nosso 

país, no entanto indica que no período entre 2005 e 2016 aumentou significativamente o 

número de pessoas a frequentar estes serviços (aumento de cerca de 180%), bem como o 

número de sessões efetuadas (aumento de 106%). Quando verificamos os valores 

regionais vemos que existiu um aumento quer de utentes quer de número de sessões em 

todas as regiões, mas principalmente no Algarve e Lisboa e Vale do Tejo. 

Podemos assim compreender a importância desta tipologia de serviços para a pessoa 

com doença mental bem como para a sua família, percebemos a oportunidade que é 

trabalhar num serviço com tantas potencialidades e que pode oferecer inúmeros tipos de 

resposta a nível psicoterapêutico, psicoeducacional, psicossocial e psicoterapêutico, e que 

dá ao EEESMP um campo de intervenção muito vasto e rico quer a nível da pessoa com 

doença mental quer da sua família. 
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2. FAMÍLIA NO CONTEXTO DA SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁ-

TRICA  

 

A família, como hoje a conhecemos, é um espaço de partilha, de relações e de 

aprendizagens. Para Alarcão (2002, p.37) a família é “um espaço privilegiado para a 

elaboração de aprendizagens de dimensões significativas da interação: os contactos 

corporais, a linguagem, a comunicação, as relações interpessoais.” Ainda para a mesma 

autora esta é um campo de vivências de relações profundas como a filiação, a 

fraternidade, o amor e a sexualidade, onde coexistem emoções e afetos negativos e 

positivos, que nos dão a sensação de pertença a uma determinada família e não a outra. 

Osório (1996, p. 16) diz-nos que família é: 

“uma unidade grupal onde se desenvolvem três tipos de relações pessoais – aliança 

(casal), filiação (pais/filhos) e consanguinidade (irmãos) – e que a partir dos objetivos 

genéricos de preservar a espécie, nutrir e proteger a descendência e fornecer-lhe 

condições para a aquisição de suas identidades pessoais, desenvolveu através dos tempos 

funções diversificadas de transmissão de valores éticos, estéticos, religiosos e culturais.” 

Para Carvalho (2015, p.6) a família é a “principal unidade básica de desenvolvimento 

pessoal e onde se vivenciam um conjunto de experiências fundamentais para a formação 

da personalidade”, e refere ainda que “as transformações na sociedade, também 

implicaram mudanças na organização e estrutura familiar, com novas formas de 

agregados e de famílias, com um aumento da diversidade e das interações conjugais.” 

A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE versão 2015) 

define família como “unidade social ou todo coletivo composto por pessoas ligadas 

através de consanguinidade; afinidade; relações emocionais ou legais; sendo a unidade 

ou o todo considerados como um sistema que é maior do que a soma das partes” (Ordem 

dos Enfermeiros, 2016, p.143). 

Podemos observar, após estas definições, que a família é vista como uma unidade 

grupal, baseada nas relações interpessoais que se estabelecem entre os seus membros, 
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num espaço de interação, que leva à aquisição da identidade pessoal de cada membro 

dessa família. Ainda segundo as definições apresentadas, a família pode também ser 

compreendida como um sistema, em que a sua totalidade é maior que a soma das suas 

partes individualmente. 

Os enfermeiros, no seu dia a dia, independentemente do contexto da prestação de 

cuidados, interagem com os membros da família, e devem por isso saber trabalhar com 

esta como uma unidade, uma vez que se sabe que esta pode ter um papel fundamental no 

desenrolar da situação clínica do cliente. (Townsend, 2011) 

A participação da família em tudo o que envolva o cliente é vista como de extrema 

importância por parte da Enfermagem de Saúde Mental. Como podemos verificar após a 

leitura das competências específicas do EEESMP (Regulamento n.º 515/2018, de 7 

agosto) três das quatro competências especificas do EEESMP descritas envolvem a 

família como foco de intervenção.   

Para Alarcão (2002) a família é vista como sistema, como um todo, no entanto faz 

também ela própria parte de outros sistemas (da sociedade e comunidade a que pertence), 

tornando-se num sistema aberto que estabelece trocas com outros, que os influencia e é 

influenciado por eles. A mesma autora diz-nos ainda que a família “como qualquer outro 

sistema aberto, reagiria às perturbações, de origem interna ou externa, pondo em marcha 

uma série de mecanismos reguladores que a conduziriam ao seu estado inicial, de modo 

a assegurar a sua identidade e permanência ao longo do tempo.” (Alarcão, 2002, p.84) 

Ainda corroborando esta ideia Townsend (2011, p. 187) refere que a família é um 

sistema “composto por vários subsistemas, como o subsistema conjugal, os subsistemas 

pai-filho e os subsistemas de irmãos. Cada um destes subsistemas está ainda dividido em 

subsistemas de indivíduos. O sistema familiar é também um subsistema de um supra 

sistema maior, como um bairro ou uma comunidade.” A mesma autora diz-nos também 

que um “sistema é considerado maior que a soma das suas partes. Um sistema é 

considerado dinâmico e em constante mudança. Uma alteração numa parte do sistema 

causa uma alteração nas outras partes do sistema e neste como um todo.” (p.187) 

Num sistema familiar geralmente ocorrem crises naturais e crises acidentais, sendo 

que toda as mudanças, positivas ou negativas, se fazem acompanhar de stress. As 
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primeiras são esperadas e previsíveis (associadas ao próprio ciclo familiar), as segundas 

ocorrem de forma inesperada, sendo oriundas de fontes de stress não antecipada, podendo 

assumir um carácter mais dramático. (Alarcão, 2002) 

A doença de um dos membros da família é, sem dúvida alguma, uma fonte de stress 

e consequentemente de crise. Quando falamos de doença mental acresce ainda todo o 

receio que a questão envolve, e o estigma que lhe está associado. Abordaremos de seguida 

a família da pessoa com doença mental, e principalmente quais as implicações a nível de 

sobrecarga a que esta está sujeita ao cuidar do seu familiar doente. 

Com o processo de desinstitucionalização esta passou a ter um papel ainda mais ativo 

no que diz respeito ao cuidado do seu familiar com doença mental. No entanto, não nos 

podemos esquecer que a família pode não estar preparada para esta responsabilidade 

acrescida, nem para todas as implicações que esta situação acarreta. 

A família experiência uma situação de desgaste psíquico devido a vários fatores entre 

os quais: impacto do diagnóstico, necessidade de adaptação a uma nova realidade, 

estigma, dependência, e implicações da própria doença psiquiátrica. Estes podem levar 

muitas vezes a situações de sobrecarga, conflitos, perda de controle, stress, sentimentos 

de incredulidade, medo de recaídas e também do comportamento do familiar durante as 

crises. Toda esta situação pode levar a que ocorram alterações mentais também nos 

cuidadores como a ansiedade e depressão, sendo que estas acontecem mais 

frequentemente em mulheres. A doença mental tem um carácter de cronicidade, ou seja, 

esta é uma fonte de stress duradoura e pode estar envolvida durante todo o processo de 

cuidar. (Pinho e Pereira, 2015). 

Vários são os estudos que corroboram da opinião de Pinho e Pereira (2015), como 

Ferré-Grau e Sequeira, 2020; Gomes, Amendoeira e Martins, 2012; Alves, Almeida, Mata 

e Pimentel, 2018; Cheng, Huang, Lin, Wang, Yeh, 2018b; entre outros, que nos dizem 

que a família do doente mental está sujeita a uma sobrecarga constante e que necessita de 

intervenção por parte do EEESMP. 

Ferré- Grau e Sequeira (2020) indicam que o “perfil de cuidadores em Portugal 

coincide com o de todos os países da área mediterrânea, onde a maioria da 

responsabilidade dos cuidados das pessoas dependentes são assumidas por mulheres 
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(varia entre 70% a 95%), com idade acima dos 55 anos e na maioria filhas ou esposas da 

pessoa a cuidar”. Estes autores referem que revisões de literatura sobre esta temática 

revelam uma prevalência importante de perturbações psicopatológicos no cuidador, 

nomeadamente a ansiedade, depressão (com ou sem ideação suicida), diversos distúrbios 

adaptativos, e sentimentos de raiva, culpa, perda, entre outros que levam a um constante 

mal-estar emocional. Já Gomes, Amendoeira e Martins (2012) referem que quando a 

própria família não consegue encontrar formas de resolver os seus problemas, surgem 

sinais de descompensação psíquica, bem como níveis de stress que não são compatíveis 

com a resolução do problema e podem apresentar sinais e sintomas de sobrecarga física 

ou emocional. Ainda segundo estes autores cabe aos enfermeiros estarem despertos para 

esta situação e adaptarem processos de comunicação eficazes com a família em questão.  

A sobrecarga pode ser definida como o desgaste devido ao cansaço (neste caso 

específico do cuidador) por estar sujeito/exposto a fatores de stress significativos, num 

espaço de tempo curto ou prolongado (Sequeira, 2010). Na CIPE (Ordem dos 

Enfermeiros, 2016), apesar de não estar descrito como foco a sobrecarga do cuidador, 

existe o foco stress do cuidador que se encontra definido como “sentimento de estar sob 

pressão e ansiedade ao ponto de ser incapaz de funcionar de forma adequada física e 

mentalmente; sentimento de desconforto; associado a experiências desagradáveis; 

associado à dor; sentimento de estar física e mentalmente cansado, distúrbio do estado 

mental e físico do individuo” (p.86).   

A sobrecarga pode também ser subdividida em objetiva e subjetiva. A primeira 

prende-se com o impacto direto que envolvem as modificações e limitações relacionadas 

com a doença do familiar, a segunda diz respeito aos sentimentos que decorrem da 

vivência intrapsíquica devido a estas mesmas limitações, e que se refletem em termos 

psicológicos. A sobrecarga física e emocional leva ao aparecimento de doenças 

relacionadas com o sistema nervoso como por exemplo problemas gastrointestinais, 

colocando assim em evidência a íntima relação entre alguns problemas psicológicos e a 

repercussão na saúde física (Alves, Almeida, Mata e Pimentel, 2018). Estes autores 

referem ainda que a situação de sobrecarga pode ocorrer devido à vulnerabilidade dos 

cuidadores familiares quer pela falta de apoio (social e financeiro), quer pelas implicações 

associadas às exigências do próprio cuidar. Referem ainda que muitas vezes os problemas 
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monetários associados ao cuidar surgem pelo facto do cuidador principal se encontrar 

impedido de trabalhar, comprometendo essa possível fonte de rendimento para a família. 

A preocupação com este foco de intervenção de enfermagem por parte da 

enfermagem de saúde mental e psiquiátrica encontra-se expresso no documento do 

Padrão Documental de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica (Ordem dos 

Enfermeiros, 2019), em que se considera que este é um diagnóstico de enfermagem 

específico para a especialidade de saúde mental e psiquiátrica. Este documento diz-nos 

quais os critérios que devem ser preenchidos para considerar presente cada diagnóstico 

nele apresentado e as suas manifestações. Neste caso concreto estão descritos como dados 

obrigatórios: 

“- Verbaliza stress (relacionado com o tomar conta); 

- Manifesta sinais e sintomas de stress no cuidador (Escala de Sobrecarga do Cuidador de 

Zarit); 

- Interferência do stress nas AVD do cuidador; 

- Potencial do cuidador para gerir o stress.” (p.41) 

Um dos instrumentos de avaliação indicados para dar resposta a um dos dados 

obrigatórios deste diagnóstico de ESMP é, como podemos constatar, a Escala de 

Sobrecarga do Cuidador de Zarit.  

Esta escala pretende avaliar a sobrecarga do cuidador, e foi traduzida para a 

população portuguesa por Sequeira em 2007. Este é um instrumento de avaliação da 

sobrecarga objetiva e subjetiva e inclui dados sobre a saúde, vida social, situação 

financeira, vida pessoal, tipo de relacionamento e situação emocional. A escala 

comtempla vinte e duas questões que são respondidas com “nunca”, “quase nunca”, “às 

vezes”, “muitas vezes”, e “quase sempre”. Estas respostas qualitativas são transformadas 

em respostas quantitativas, numa escala de 1 a 5, onde 1 é nunca e 5 quase sempre. A 

sobrecarga é tanto maior quanto maior for a pontuação (Sequeira, 2010). 

Segundo esta escala existem três tipos de perceção de sobrecarga. Uma pontuação 

menor que 46 é considerado sem sobrecarga, entre 46 e 56 sobrecarga ligeira, e maior que 

56 sobrecarga intensa (Sequeira, 2010). 



 
 

 
dez-21 | Página 23 

 

Visitação Domiciliária como Intervenção Psicoterapêutica junto da família do utente inserido em Hospital de 

Dia de Psiquiatria |  

Esta escala encontra-se ainda subdividida em quatro fatores sendo eles: impacto da 

prestação de cuidados (questões 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17 e 22), relação interpessoal 

(questões 4, 5, 16, 18, e 19), expectativas face ao cuidar (questões 7, 8, 14 e 15), e 

perceção de autoeficácia (questões 20 e 21) (Sequeira, 2010). 

Com a utilização desta escala, o enfermeiro que a aplica, consegue compreender 

quais são os fatores que mais contribuem para a sobrecarga de cada familiar cuidador para 

assim poder intervir junto deste de uma forma mais efetiva.  

Através deste capítulo compreende-se a importância da inclusão da família no plano 

terapêutico da pessoa com doença mental, mas também dos problemas a que esta está 

sujeita pelo facto de cuidar, sendo que necessita, muitas vezes de ser ela própria o alvo 

das intervenções de enfermagem. Desta forma cabe ao EEESMP integrar a família no 

processo de cuidado de enfermagem, e compreender quais as suas reais necessidades, 

tendo sempre presente que cada família é única, e que pode existir determinada 

intervenção que se adeque a uma família mas que não se adeque a outra. 
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3. A VISITA DOMICILIÁRIA DO EEESMP COMO INTERVEN-

ÇÃO PSICOTERAPÊUTICA  

 

Neste capítulo abordamos a temática da VD, e de que forma esta pode ser considerada 

uma intervenção terapêutica em si. 

Como referimos, as políticas de saúde mental preconizaram a desinstitucionalização 

da pessoa com doença mental, sendo que o foco passou a estar assente nos cuidados 

prestados na comunidade. Esta situação levou a que a família ficasse também ela exposta 

a vários fatores que podem causar crises dentro do seio da mesma. Nestas situações é de 

extrema importância que o EEESMP possa intervir diretamente no contexto onde a 

família vive, no seu domicílio, pois não existe espaço mais privilegiado que esse para se 

conhecer a fundo todos os problemas que podem existir, e que noutros contextos poderão 

não ser identificados tão facilmente. 

O domicílio é o espaço privado da família, é neste espaço, nessas salas, quartos, 

cozinhas que a família estabelece os seus laços, e as suas relações mais íntimas e que 

procuram refúgio e liberdade (Lalabete, Galera e Avanci, 2004). Também para estes 

autores a VD possibilita a observação da pessoa no seu contexto, possibilita verificar as 

suas condições de habitação, higiene, saneamento básico, bem como as relações que se 

estabelecem entre os membros da família.  

O enfermeiro ao realizar a VD deve estar consciente que quando chega ao domicilio 

da pessoa está a entrar num espaço que não é seu, por isso a visita deve ser realizada com 

cuidado e necessita de tempo para que se possa estabelecer uma relação de confiança com 

os familiares. Gomes, Amendoeira e Martins (2012), corroboram desta opinião e referem 

que se torna cada vez mais importante o envolvimento da família no processo terapêutico, 

mas, no entanto, a comunicação entre esta e o enfermeiro deve também ser reforçada. É 

necessário ao enfermeiro estar atento e disponível para aquelas pessoas, saber ouvir e 

saber comunicar para que de facto existam ganhos terapêuticos para todos os elementos 

do agregado. Pedroso (2011), refere que este tipo de intervenção contribui para a 
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diminuição dos reinternamentos hospitalares, e para que se possa dar continuidade ao 

plano de intervenção específico para aquela pessoa. Este autor entende que a VD é uma 

das áreas de enfermagem com um grande investimento, tendo sofrido várias alterações e 

evoluções desde o início do conceito, refletindo os contextos sócio económicos e as 

políticas de saúde de cada país.  

Ferreira (2019) refere que a VD demonstrou ser um modelo que “assegura a 

continuidade dos cuidados, promove a acessibilidade, facilita a aceitabilidade uma vez 

que mantém as pessoas inseridas no seu contexto, demostra ter benefícios ao nível da 

sintomatologia, da funcionalidade ou da qualidade de vida das pessoas e famílias”(p.83), 

a ainda para este autor, a VD contribui ainda para a diminuição de reinternamentos 

hospitalares ou para a diminuição da duração dos mesmos. Ferreira (2019) refere ainda 

que a VD leva à diminuição de algumas barreiras relacionadas com a continuidade de 

cuidados, nomeadamente a nível de dificuldades de transporte, motivação e estigma, 

influenciando positivamente o envolvimento quer da pessoa com doença mental quer da 

sua família.  

Silva, Teixeira, Sabóia e Valente (2011) corroboram a importância da visita 

domiciliar e referem que é necessário abordar a saúde mental na família promovendo 

ações de educação para a saúde junto das mesmas mas sendo imprescindível o seu 

conhecimento para ter em conta as perceções e potencialidades dos membros da família 

para os quais se dirige a intervenção. 

Mais uma vez é necessário reforçar a importância de uma comunicação terapêutica 

eficaz para que se possa estabelecer um processo terapêutico eficaz, no qual sejam 

desenvolvidas intervenções de enfermagem adequadas às necessidades de cada família 

(Gomes, Amendoeira e Martins, 2012). 

Pela nossa experiência profissional enquanto enfermeiras podemos constatar através 

da nossa práxis diária que todas as afirmações efetuadas pelos autores acima indicados se 

confirmam na prática. A VD é um momento de excelência para conhecer a pessoa e a sua 

família, para interagir de forma mais próxima, no seu ambiente, de forma diferente da que 

acontece em meio hospitalar ou em contexto de consulta nos cuidados de saúde primários, 

uma vez que aí, a pessoa/ família, estão fora do seu espaço natural e podem ficar muitos 
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parâmeros por avaliar. No contexto domiciliário há uma abordagem mais próxima, o 

enfermeiro encontra-se no espaço pessoal daquela determinada família, e torna-se assim 

de extrema importância a relação psicoterapêutica. 

Para Sequeira e Sampaio (2020, p. XXIII), o EEESMP deve “desenvolver o seu saber 

ser e saber estar, tanto com ele mesmo como na relação com a pessoa, pois estes factos 

constituem, na sua essência, os alicerces da relação terapêutica, indispensável à prática 

do cuidar em Saúde Mental e Psiquiatria”. Para Rogers (2010, p.307) “uma relação 

caracterizada por um elevado grau de congruência ou de autenticidade do terapeuta, por 

um elevado grau de consideração, de respeito, de estima em relação ao paciente, e pela 

ausência de condições limitativas dessa consideração, revela uma elevada probabilidade 

de se tornar uma relação terapêutica eficaz”.  

Estamos perante duas afirmações que se complementam. Em primeiro lugar para que 

se desenvolva a relação terapêutica com a outra pessoa é necessário um elevado 

conhecimento de nós próprios enquanto pessoa, e enquanto profissionais, é necessário 

que tenhamos consciência de como nos sentimos, que sensações encontramos em nós na 

relação com o outro. Por outro lado, os sentimentos que temos e as atitudes que 

demostramos perante a outra pessoa como a autenticidade, respeito e estima levam a que 

se comece de facto a estabelecer uma relação terapêutica eficaz. Chalifour (2008) afirma 

que é essencial que o profissional detenha “elevados conhecimentos e consciência de si-

mesmo, com a finalidade de discernir o mais distintamente possível o que é que esta 

relação suscita em si, de que maneira as suas características pessoais influenciam a 

qualidade da relação e que utilização pode fazer de si-mesmo, para fins terapêuticos” 

(p.23). 

A relação psicoterapêutica encontra-se também descrita e definida no Regulamento 

n.º 356/2015, que nos diz que: 

“A relação psicoterapêutica promovida no âmbito do exercício profissional de 
enfermagem de saúde mental caracteriza-se pela evolução técnica e processual da ligação 
entre duas personalidades (o cliente individual ou grupal e a pessoa do enfermeiro) e uma 
profissionalidade (o enfermeiro e a profissão de enfermagem). O estabelecimento da 
relação permite identificar, pelo menos, focos de atenção de sentimentos e atitudes que 
os clientes desenvolvem em direção a si e aos outros, assim como a maneira como são 
expressos. Na construção de novas explicações para a causa do sofrimento, de novas vias 
de resolução de problemas (quer estejam identificados ou se manifestem durante a 
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relação), de libertação de emoções e sentimentos, a vivência de uma relação gratificante 
totaliza a relação psicoterapêutica, que se desenvolve na dimensão do real, imaginário e 
simbólico.”   

Como podemos verificar todas as fontes citadas referem que o aspeto primordial da 

relação entre o enfermeiro e a pessoa por ele cuidada é, em primeiro lugar o profissional 

deter um elevado conhecimento de si, dos seus sentimentos, atitudes, saber exatamente o 

que coloca de si nesta relação e o motivo pelo qual o faz de determinada forma e não de 

outra. Só com base no desenvolvimento de uma relação terapêutica, o EEESMP terá 

sucesso ao implementar as intervenções psicoterapêuticas que considera pertinentes para 

dar resposta ao diagnóstico por si traçado para aquela pessoa/família. 

Quando referimos intervenções terapêuticas voltamos novamente ao Regulamento 

n.º 515/2018 que refere que o EEESMP “para além da mobilização de si mesmo como 

instrumento terapêutico, desenvolve vivências, conhecimentos e capacidades de âmbito 

psicoterapêutico que lhe permite durante a prática profissional mobilizar competências 

psicoterapêuticas, sócio terapêuticas, psicossociais e psicoeducacionais.”  

As intervenções psicoterapêuticas de Enfermagem consistem na aplicação de 

técnicas de psicoterapia, de forma informada e intencional baseada nos seguintes pontos: 

“a) é uma intervenção estruturada, sistematizada, progressiva e sequencial;” 

“b) é realizada por um enfermeiro especialista em ESMP ou por um enfermeiro de 

cuidados gerais com formação específica e competências certificadas pela Ordem dos 

Enfermeiros;”  

“c) é uma intervenção baseada em um ou mais racionais teóricos de Psicoterapia;” 

“d) é uma intervenção decorrente da identificação de um diagnóstico de Enfermagem no 

âmbito da Saúde Mental;”  

“e) é uma intervenção na qual o utente apresenta um papel ativo e tem, necessariamente, 

alguma consciência de si;” 

“f) é uma intervenção com um número de sessões entre três e doze;” “ 

“g) é uma intervenção que tem, na sua base, a relação terapêutica e a comunicação 

interpessoal entre o enfermeiro e o utente;”  
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“h) é uma intervenção cujo objetivo é a mudança ou a redução de um estado percebido 

como negativo pelo utente através da definição prévia de metas mútuas entre o enfermeiro 

e o utente.” (Sampaio, Sequeira e Lluch-Canut, 2018, p. 78) 

Segundo esta formulação compreendemos a intervenção terapêutica como a 

intervenção realizada pelo EEESMP para dar resposta a um determinado diagnóstico de 

enfermagem identificado, e com base na sua execução esperam-se resultados que sejam 

passíveis de avaliação, a fim de se compreender se existiu ou não alguma alteração que 

se traduza em ganhos em saúde para a pessoa/família. Sendo que estas intervenções não 

devem serem colocadas em prática sem se estabelecer primeiro uma relação terapêutica 

com a pessoa/família. 

Todo este processo deve seguir os pressupostos do processo de enfermagem: 

identificação de diagnóstico, definição de resultados esperados, e execução da 

intervenção psicoterapêutica (Sampaio, Sequeira e Lluch-Canut, 2018). 
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4. MODELO DOS SISTEMAS DE BETTY NEUMAN 

 

Neste capítulo abordamos o Modelo dos Sistemas de Betty Neuman enquadrando no 

mataparadigma de enfermagem descrito no documento Padrões de Qualidade dos 

Cuidados de Enfermagem (Ordem dos Enfermeiros, 2002), e dos conceitos que lhe estão 

implícitos.  

O metaparadigma “é a perspetiva mais ampla da disciplina, uma maneira de descrever 

os conceitos que dizem respeito ao domínio disciplinar. E sendo a perspetiva mais global 

de uma disciplina, o miradouro mais elevado, os conceitos são mais globais e identificam 

fenómenos de interesse dessa disciplina” (Nunes, 2018, p.10). O metaparadigma de 

enfermagem contém em si quatro conceitos: pessoa, saúde, ambiente e cuidados de 

enfermagem (Ordem dos Enfermeiros, 2002). 

A Saúde é percebida como “o estado e, simultaneamente, a representação mental da 

condição individual, o controlo do sofrimento, o bem-estar físico e o conforto emocional 

e espiritual. Na medida em que se trata de uma representação mental, trata-se de um 

estado subjectivo; portanto, não pode ser tido como conceito oposto ao conceito de 

doença” (Ordem dos Enfermeiros, 2002, p.6) Este documento orientador diz-nos ainda 

que “a representação mental da condição individual e do bem-estar é variável no tempo, 

ou seja, cada pessoa procura o equilíbrio em cada momento (…) a saúde é o reflexo de 

um processo dinâmico e contínuo” e que cada pessoa tem como objetivo “atingir o estado 

de equilíbrio que se traduz no controlo do sofrimento, no bem-estar físico e no conforto 

emocional, espiritual e cultural” (p. 6). 

A Pessoa é vista como “um ser social e agente intencional de comportamentos 

baseados nos valores, nas crenças e nos desejos da natureza individual, o que torna cada 

pessoa num ser único, com dignidade própria e com direito a autodeterminar-se” (Ordem 

dos Enfermeiros, 2002, p.6) Todas as pessoas influenciam e são influenciadas pelo 

ambiente que a rodeia, procurando a harmonia e o equilíbrio. Toda a pessoa “tem de ser 

encarada como um ser uno e indivisível” (Ordem dos Enfermeiros, 2002, p.7). 
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O Ambiente “é constituído por elementos humanos, físicos, políticos, económicos, 

culturais e organizacionais, que condicionam e influenciam os estilos de vida e que se 

repercutem no conceito de saúde” (Ordem dos Enfermeiros, 2002, p.7) 

Os Cuidados de Enfermagem “tomam por foco de atenção a promoção dos projetos 

de saúde que cada pessoa vive e persegue” (Ordem dos Enfermeiros, 2002, p.8). Estes 

têm como objetivo “prevenir a doença e promover os processos de readaptação, procura-

se a satisfação das necessidades humanas fundamentais e a máxima independência na 

realização das actividades da vida, procura-se a adaptação funcional aos défices e a 

adaptação a múltiplos factores” (Ordem dos Enfermeiros, 2002, p.8) 

Do metaparadigma resulta que não podemos pensar em Enfermagem sem pensar 

nestes quatro conceitos chave, sendo que não podem e não devem ser dissociados uns dos 

outros. As teorias de enfermagem que utilizamos para fundamentar e teorizar o nosso 

processo de enfermagem articulam-se com estes conceitos podendo apresentar outros 

conceitos chave, desde que não colidam. 

Este relatório, como referido, tem uma ancoragem teórica no modelo dos sistemas de 

Betty Neuman. 

O Modelo dos Sistemas de Betty Neuman apresenta uma perspetiva única, baseada 

em sistemas abertos e pode ser utilizado numa ampla variedade de preocupações de 

enfermagem. É um modelo dinâmico, baseado no relacionamento contínuo do cliente 

com fatores de stress ambientais, que têm o potencial de causar uma reação sintomática 

no cliente. (Neuman e Fawcett, 2011). 

Este modelo tem por base o conceito de holismo, referindo que os cuidados de 

enfermagem devem ser habilmente relacionados com as várias partes e subpartes do todo 

que afetam o cliente, sendo que este afeta e é afetado pelo meio ambiente que o rodeia. 

Este modelo entende que o foco de enfermagem diz respeito a definir intervenções 

apropriadas às possíveis reações de stress do cliente. Mais especificamente, o modelo dos 

sistemas de Betty Neuman, é uma perspetiva sistémica de saúde e bem-estar, sendo esta 

definida como condição em que todas as partes e subpartes estão em equilíbrio e harmonia 

com todo o sistema do cliente. (Neuman e Fawcet, 2011). 
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Tem também em atenção o ambiente, e refere que este é um conceito crítico para a 

prática de enfermagem, reconhecendo-se que o contexto da comunidade poderá ser mais 

difícil gerir e controlar o ambiente, do que o meio hospitalar. (Newman e Fawcet, 2011). 

O cliente, pode ser um individuo, uma família, um grupo ou uma comunidade, e é 

composto por cinco variáveis: 

Fisiológicas – estrutura corporal e funções internas; 

Psicológicas – processos naturais e efeitos ambientais interativos, tanto interna quanto 

externamente; 

Sociocultural – efeitos combinados de condições e influências sócio-culturais;  

Desenvolvimento – processos e atividades de desenvolvimento relacionados à idade; 

Espiritual – crenças e influências espirituais (Neuman e Fawcet, 2011). 

Este modelo refere a existência de três linhas de defesa do organismo do cliente.  

A primeira é a linha flexível de defesa. O impacto de um elemento de stress, ou 

vários, pode reduzir a eficácia deste sistema, e caso esta linha seja penetrada o cliente 

apresenta sintomas de instabilidade ou doença.  

A linha de defesa normal, também ela flexível, dinâmica, pode contrair-se ou 

expandir-se ao longo do tempo, tendo como função proteger a estrutura básica do sistema 

e a sua integridade.  

As linhas de resistência são ativadas após a linha de defesa normal ter sido penetrada 

(Newman e Fawcet, 2011). 

A esquematização das linhas de defesa do organismo apresentadas, podem ser 

observadas na imagem que se segue (figura 2). 

 

 

 



 
 

 
dez-21 | Página 32 

 

Visitação Domiciliária como Intervenção Psicoterapêutica junto da família do utente inserido em Hospital de 

Dia de Psiquiatria |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Esquematização das linhas de defesa do sistema do cliente. (Neuman e Fawcett, 2011, p.15) 

 

O ambiente pode ser interno, externo e criado. O ambiente interno relaciona-se com 

os fatores intrapessoais do cliente, o externo com as influências externas ao cliente, e o 

ambiente criado é o desenvolvido inconscientemente pelo cliente, sendo dinâmico 

baseado na autoestima, crenças, trocas de energia. 

Para este modelo os estímulos e fontes de stress podem também ser de três tipos: 

intrapessoais, interpessoais e extrapessoais, e o enfermeiro deve compreender na sua 

prática de cuidados quais são e de que forma influenciam o cliente (Newman e Fawcet, 

2011). 

A principal preocupação de enfermagem é manter o sistema do cliente estável, 

controlando as fontes de stress, ajudando o cliente a manter a saúde ou o bem-estar ideal 

para o cliente em questão. O enfermeiro pode atuar em duas frentes, na prevenção e na 

promoção da saúde. A nível de prevenção esta pode ser primária, secundária e terciária. 

Já o processo de Enfermagem é desenvolvido em três categorias: diagnósticos de 

enfermagem, metas de enfermagem e resultados de enfermagem. Os objetivos da prática 
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de enfermagem devem permitir ao cliente criar e moldar a realidade na direção desejada, 

relacionada à retenção, obtenção ou manutenção do bem-estar ideal do sistema do cliente. 

(Newman e Fawcet, 2011). 

Este modelo, vê também o cliente como família e entende a saúde da família como 

um sistema maior do que a soma da saúde de cada membro da família, mas que é afetada 

pela saúde de cada membro e pelos papéis que os membros desempenham na unidade 

familiar.  

O modelo dos sistemas reconhece a importância do estabelecimento de uma relação 

de intercâmbio entre o enfermeiro e o cliente. (Newman e Fawcet, 2011). 

Pelo exposto anteriormente a Teoria dos Sistemas de Neuman vai ao encontro da 

restante fundamentação apresentada neste relatório. Por um lado, suporta a compreensão 

do cliente como sistema aberto, e a família da mesma forma. Nesta teoria encontram-se 

explanados os quatro conceitos que fazem parte do metaparadigma de enfermagem, e as 

suas definições vão em grande parte ao encontro do que vem descrito nos padrões de 

qualidade de enfermagem (Ordem dos Enfermeiros, 2002).  Remete também para a 

relação que deve ser estabelecida entre o enfermeiro e o cliente e a necessidade de se 

estabelecer uma relação terapêutica para que os cuidados sejam prestados de forma 

efetiva. Aborda a questão das fontes de stress que podem estar presentes, e que o 

enfermeiro deve atuar sobre essas mesmas fontes. Como vimos a doença é por si uma 

fonte de stress para toda a família, afetando a sua dinâmica, podendo levar a níveis 

elevados de sobrecarga no cuidador. O enfermeiro deve assim, segundo este modelo, atuar 

na prevenção e na promoção da saúde para que as linhas de defesa do organismo sejam 

salvaguardadas e que o cliente atinja um estado de equilíbrio e bem-estar. 

Consideramos, assim, pertinente a utilização desta teoria para a concetualização do 

projeto desenvolvido na prática clínica e que se apresenta na Parte II deste relatório. 
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Parte II – ESTÁGIO  

 

1. ESTÁGIO 1 – UNIDADE DE INTERNAMENTO DE PSIQUIA-

TRIA 

 

Este capítulo tem como objetivo a descrição sumária das atividades desenvolvidas no 

estágio 1, e os motivos que levaram à escolha do tema a abordar no projeto de intervenção 

profissional. A descrição mais detalhada sobre quais as competências adquiridas através 

da realização deste estágio será efetuada na parte III deste relatório no capítulo que lhe 

diz respeito. 

O estágio 1 decorreu numa UIP num hospital distrital do sul do país, no período 

compreendido entre 15 de março e 22 de abril de 2021, totalizando seis semanas. Este 

estágio teve como objetivo geral a aquisição de competências comuns do EE bem como 

as competências especificas do EEESMP. Como objetivos específicos delineámos os 

seguintes: integrar a equipa multidisciplinar da UIP; aprofundar conhecimentos sobre a 

pessoa com doença mental em contexto de internamento de agudos; implementar um 

plano de cuidados adequado aos diferentes clientes internados na UIP; desenvolver 

competências no âmbito da relação terapêutica e desenvolver intervenções específicas do 

EEESMP ao cliente internado. 

Durante essas semanas foi-nos possível intervir junto do cliente internado na UIP de 

várias formas, quer através de prestação de cuidados diretos a nível da estimulação para 

os autocuidados, quer através de todas as rotinas associadas ao serviço em questão, a 

preparação e administração de terapêutica, a realização de entrevistas, sessão de 

relaxamento, sessão de psicoeducação sobre adesão ao regime medicamentoso (Apêndice 

I). Houve espaço para a elaboração de instruções de trabalho (ITs) referentes a 

intervenções psicoterapêuticas nomeadamente sobre relaxamento e estimulação cognitiva 

(Apêndice II), que após aprovação da enfermeira chefe do serviço foram encaminhadas 
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para o gabinete de qualidade da instituição a fim de serem aprovadas e homologadas. 

Tivemos a oportunidade de participar em duas reuniões de serviço, onde foram discutidos 

os casos clínicos dos clientes internados, e em três formações de serviço com os temas:  

- Aplicação de escalas e aferição entre cotadores, sendo que as escalas abordadas foram 

as seguintes: 

Clinical Global Impression (CGI-S), que seria para aplicar pela equipa médica na 

admissão e no dia da alta, a fim de comparar a evolução da situação clínica da pessoa 

durante o internamento. Este instrumento foi desenvolvido para fornecer uma visão global 

do paciente antes e depois da utilização de determinado medicamento. Leva em 

consideração todas as informações disponíveis sobre a pessoa, o conhecimento que esta 

detém da sua condição, a sua história, sintomas, funcionalidade, entre outras. 

Compreende duas medidas de avaliação, uma que avalia a gravidade da psicopatologia 

(de 1 a 7) e outra a mudança desde o início do tratamento, também numa escala de 1 a 7 

(Busber e Targum, 2007) 

Escala de funcionalidade da OMS – WHODAS 2.0, que será aplicada pela terapeuta 

ocupacional, aquando da primeira interação com o utente. A WHODAS 2.0 é um 

instrumento prático que indica o nível de funcionalidade em seis domínios: cognição, 

mobilidade, autocuidado, relações interpessoais, e participação. Este instrumento pode 

ser aplicado a todas as populações adultas independentemente da sua cultura, e mede o 

impacto das condições de saúde a nível da funcionalidade do individuo. Possibilita ainda 

o planeamento de intervenções de saúde e monitorizar os seus impactos. Este instrumento 

apresenta 36 questões, e pode ser respondido pelo entrevistador, pela própria pessoa, ou 

pessoa próxima a esta (Organização Mundial da Saúde, 2015) 

Questionário Breve de Sintomas (BSI), que será aplicado pelo enfermeiro que recebe 

o utente no serviço, e caso este permaneça internado mais do que cinco dias será também 

preenchido antes da sua alta. Este questionário tem como objetivo a avaliação de sintomas 

psicopatológicos. Avalia 12 dimensões, 9 de sintomatologia e 3 de avaliações sumárias 

de perturbação emocional. Pode ser aplicada a doentes do foro psiquiátrico, com idade 

mínima de 13 anos. São apresentados 53 itens, com uma escala de resposta tipo Likert 

sendo os fatores avaliados os seguintes: somatização, obsessões e compulsões, 
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sensibilidade interpessoal, depressão, ansiedade, hostilidade, ansiedade fóbica, ideação 

paranóide, psicoticismo, índice geral de sintomas, índice de sintomas positivos e total de 

sintomas positivos. (Repositório de Instrumentos de Medição e Avaliação em Saúde, 

2021) 

Escala Medication Adherence Rating Scale (MARS), que será também aplicada 

pelos enfermeiros aquando da entrada da pessoa no serviço. Este instrumento, que pode 

ser de autopreenchimento, apresenta dez questões de resposta dicotómica, foi elaborada 

com base em duas escalas existentes a Drug Attitudes Inventory e a Medication 

Adherence Questionnaire. A sua cotação varia entre 0 e 10, sendo que o 0 reflete uma 

baixa probabilidade de adesão à medicação, e 10 uma elevada probabilidade de adesão 

(Vanelli, Chendo, Gois, Santos e Levy, 2011) 

Simpson Angus Extrapyramidal Side Effects Scale (SAS), também aplicada pela 

equipa de enfermagem nos primeiros dias de internamento do utente. Esta é uma escala 

de classificação de 10 itens para avaliação de efeitos neurolépticos parkinsónicos. Um 

item avalia a marcha, seis avaliam a rigidez e três avaliam o reflexo glabelar, tremor e 

salivação (Janno, Holi, Tuisku e Wahlbeck, 2005). 

Consideramos que esta formação foi bastante útil e pertinente. A utilização de escalas 

aferidas para a população portuguesa é uma mais-valia para os utentes internados, 

consideramos que através da aplicação destas escalas, em primeiro lugar serão planeadas 

intervenções mais fundamentadas, e em segundo porque muitas delas aplicadas no início 

e no fim do internamento, darão a oportunidade de verificar se existiram ou não alterações 

a nível da saúde do cliente. 

- Medicamentos Look Alike Sound Alike (LASA) / medicamentos de alerta máximo: 

A segunda formação na qual pudemos participar foi efetuada por uma das 

farmacêuticas da instituição onde decorreu o estágio. Esta formação enquadra-se no 

projeto de formação interna da instituição, para a melhoria da qualidade do serviço, e teve 

como tema medicamentos LASA e medicamentos de alerta máximo. Esta foi também 

uma formação muito interessante e importante, com a finalidade de promover um 

aumento da segurança na administração de medicação. 
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- Comunicação de más noticias. 

Esta formação radicou fundamentalmente sobre o protocolo SPIKES. O protocolo 

SPIKES é definido como um protocolo de seis passos, sendo eles os seguintes: Setting 

Up, que engloba a preparação prévia do setting, tendo em conta a privacidade do espaço, 

envolvimento de pessoas significativas, precaver interrupções…; o segundo passo é 

Perception, que remete para a perceção que a pessoa tem do seu estado de saúde; segue-

se a Invitation, compreender até que ponto a pessoa deseja saber tudo o que se passa 

consigo, o quarto passo leva-nos para o giving Knowledge, ou seja informar a pessoa 

sobre a sua condição clínica (caso seja essa a sua vontade), sempre tendo em atenção  o 

tipo de comunicação que utiliza, e a forma como transmite essa informação. O quinto 

passo Emotions with empathic responses, em que se deve observar a pessoa, identificar 

as suas emoções e as razões associadas a essas emoções, e dar tempo para que a pessoa 

possa exprimir aquilo que sente. O último ponto leva-nos para a Strategy and Summary, 

onde é feita uma partilha de responsabilidades com a pessoa e explorado o que será feito 

num futuro próximo em relação ao seu problema de saúde (Baile, at all, 2000). Este 

protocolo foi elaborado para pessoas com diagnóstico de cancro, no entanto, pode ser 

aplicado em várias áreas distintas. 

Para aprofundar o conhecimento sobre o cliente internado na UIP elaborámos um 

estudo de caso. O estudo de caso “consiste numa investigação aprofundada de um 

individuo, de uma família, de um grupo ou de uma organização” (Fortin, 1999, p.164). 

Ainda segundo a mesma autora este método pode ser elaborado de diversas formas, neste 

caso optamos por um estudo de caso descritivo sem experimentação, ou seja um estudo 

que “serve para descrever, explorar ou explicar um fenómeno complexo…” e  que 

“baseia-se em documentos (processos médicos), na observação e na entrevista” (p. 165). 

O utente escolhido para a realização deste estudo de caso deu entrada na UIP com 

diagnóstico de depressão psicótica, e a nossa escolha recaiu sobre esta pessoa uma vez 

que consideramos que seria aquele com o qual seria mais difícil estabelecer uma relação 

terapêutica. O Sr. João (nome fictício) entrou na UIP praticamente numa situação de 

mutismo, respondia apenas a questões diretas, cuja resposta era sim e não, hipofónico, 

sendo bastante complicado compreendê-lo quando falava, agravado ainda pela utilização 

da máscara que tornava quase impercetível o que dizia. Este utente apresentava delírios 
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de várias tipologias (envenenamento, ruína, persecutórios, hipocondríacos) e encontrava-

se muito instável emocionalmente, com labilidade emocional marcada, e a presença de 

medo era notória na sua face e no seu comportamento motor. O estudo de caso elaborado 

apresenta uma breve descrição da patologia do utente, seguida da apresentação da sua 

história clínica, a avaliação diagnóstica efetuada na primeira entrevista realizada ao utente 

com supervisão da enfermeira orientadora, e ainda os diagnósticos e intervenções de 

enfermagem traçados nesse dia. 

Durante o estágio tivemos oportunidade de observar a realização de entrevistas ao 

utente por parte da enfermeira orientadora. Conseguimos observar de perto a sua postura, 

a sua linguagem verbal e não verbal, o tipo de questões que colocava, a sua forma de 

comunicar, bem como as técnicas que utilizava e as atitudes que demostrava perante o 

outro. A entrevista assumiu assim para nós um papel fundamental como instrumento 

básico para o conhecimento do cliente com perturbação mental. Através da entrevista o 

enfermeiro ESMP consegue compreender quais as dimensões que constituem a pessoa. 

Pode também compreender através desta quais os fatores stressores que colocam em 

causa a homeostasia da pessoa que tem ao seu cuidado, e quais as linhas de defesa que 

esta apresenta, como descrito por Neuman e Fawcett (2011) no Modelo dos Sistemas de 

Betty Neuman. Através do que é dito e compreendido durante a entrevista serão 

posteriormente elaborados diagnósticos de enfermagem, planeadas intervenções e 

traçados os resultados esperados. 

Segundo Phaneuf (2005, p.250)  

“A entrevista, num contexto de cuidados, é antes de mais um encontro geralmente 
previsto e planificado, mas é sobretudo uma tomada de contacto entre dois seres 
humanos que, colocados um perante o outro, devem tomar conhecimento, aceitar-
se e respeitar-se a fim de poderem criar entre eles uma convivência terapêutica. 
Assim, o trabalho da enfermeira, qualquer que seja a área em que se efectue, 
comporta a necessidade de se encontrar com a pessoa cuidada ou com a sua 
família para colher informações, proceder a avaliações e ajudar os indivíduos e 
enfrentar certos problemas”. 

Já Sequeira (2020, p.90) afirma que a “entrevista clínica é uma interação 

comunicativa entre um profissional de saúde e uma pessoa, grupo ou família, pela qual o 

profissional organiza um processo de observação e de recolha de informações através de 
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questões, com o objetivo de compreender os detalhes do problemas de saúde da pessoa e 

caracterizar o contexto no qual a pessoa e o problema se inserem”. 

Para Chalifour (2009, p. 59-60) a “entrevista é um tipo particular de interações 

verbais e não verbais formais entre um interveniente e um cliente ou um grupo de clientes, 

ao longo das quais os participantes utilizam determinados modos de fazer e estar em 

função da compreensão dos seus papéis, do contexto, das suas características, do assunto 

tratado, dos objetivos visados e do tempo que acordam para este fim”. 

A entrevista é um momento único de interação que leva ao conhecimento do outro e 

que nos leva a confrontarmo-nos connosco próprios, como nos diz Abreu (2011, p.51) 

“Talvez não haja actividade do olhar mais treinada do que aquela de 
adivinhar o outro à primeira vista. No tamanho do corpo, no vestuário, 
na postura, no olhar, nos movimentos vistos de relance, somos tentados 
a adivinhar as intenções, os sentimentos, as reacções do outro, e a eles 
conformamos os nossos próprios comportamentos no encontro que se 
aproxima” 

Foram momentos de grande aprendizagem o poder estar presente e observar como a 

EEESMP conduzia as entrevistas, como posteriormente, e com a sua supervisão, sermos 

nós a realizar esta técnica que tanto conhecimento sobre o outro (e por vezes sobre nós 

próprios) nos dá. 

Nas entrevistas somos confrontados com os nossos próprios pensamentos e 

vivências. Refletimos sobre aquilo que ouvimos, refletimos sobre o sofrimento que nos é 

relatado e também sobre o que observávamos. Nestas entrevistas podemos muitas vezes 

ser confrontados com sentimentos de contratransferência. Heimann (1950) utiliza o termo 

contratransferência para definir todos os sentimentos que o profissional experiencia com 

o paciente. Para esta autora, a análise da resposta emocional do terapeuta para com o seu 

paciente representa uma das mais importantes ferramentas do seu trabalho. Através da 

comparação dos sentimentos que foram despertados em si próprio com as associações e 

o comportamento do seu paciente, o profissional possui um meio valioso de verificar se 

compreendeu ou não o seu paciente. Heimann (1950) afirma mesmo que se o profissional 

tentar trabalhar sem consultar os seus sentimentos a sua interpretação da situação do 

paciente será pobre. Para que esta situação não aconteça é necessário que o profissional 

aceite os seus sentimentos em relação à pessoa, independentemente do tipo de 
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pensamentos que possam surgir. Esta análise é ainda importante de forma que os 

sentimentos pessoais do profissional não afetem a sua relação com o cliente. 

Uma das questões que mais nos fez refletir durante estas semanas foi a quase total 

ausência da família durante o período de internamento do cliente. De notar que o contexto 

em que foi realizado o estágio teve algumas particularidades devido à pandemia causada 

pelo SarsCov-2. Não existiam visitas presenciais, e os familiares apenas podiam falar com 

o cliente internado duas vezes ao dia e através do telemóvel de serviço, uma vez que não 

é possível, na UIP, os utentes utilizarem os seus próprios telemóveis. Esta foi uma 

preocupação não sentida apenas por nós, mas também pelos próprios clientes que nos 

verbalizavam muitas vezes que tinham muitas saudades dos seus familiares. Como 

evidenciamos no início deste relatório a família é uma peça fundamental na recuperação 

do cliente com doença mental, e que necessita também ela própria de intervenção por 

parte do EEESMP uma vez que o papel de cuidador pode estar comprometido, é 

necessário que este profissional faça essa avaliação e caso se confirme o diagnóstico 

intervenha de forma efetiva para obter os resultados desejados. Começou aqui, com esta 

constatação, a surgir a ideia da temática do projeto, uma vez que o estágio final seria num 

serviço diferente, mas as condicionantes da participação da família no tratamento e 

recuperação da pessoa com doença mental se mantinham, mais ainda, porque o estágio 

final seria realizado em contexto de HD, portanto durante a noite e os fins de semana estes 

clientes estavam no seu domicílio com as suas famílias.  
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2. ESTÁGIO FINAL – HOSPITAL DE DIA DE PSIQUIATRIA  

 

Este capítulo tem como objetivo descrever de forma sucinta as atividades 

desenvolvidas no estágio final, bem como todas as fases da metodologia de projeto 

utilizada na elaboração, execução e avaliação do projeto de intervenção profissional que 

aqui se apresenta. A discussão sobre a aquisição de competências será efetuada na Parte 

III deste relatório de forma mais pormenorizada. 

O Estágio Final decorreu num HD de Psiquiatria, num hospital distrital do sul do país, 

no período compreendido entre 3 de maio e 3 de setembro de 2021, totalizando dezoito 

semanas. Este estágio teve como objetivo geral a aquisição e consolidação de 

competências comuns do EE, competências especificas do EEESMP, e competências de 

mestre em enfermagem. Como objetivos específicos foram delineados por nós os 

seguintes: integrar a equipa multidisciplinar do HD; aprofundar conhecimento sobre o 

cliente que integra o HD; executar todas as fases do plano de cuidados de enfermagem; 

desenvolver intervenções específicas do EEESMP em contexto de HD; elaborar, 

desenvolver e avaliar o projeto de intervenção profissional sobre a temática escolhida. 

Durante a realização deste estágio foi-nos possível executar inúmeras intervenções 

junto do cliente com doença mental que integrava o HD.  

Na estrutura formal do plano semanal do HD onde decorreu o estágio encontram-se 

presentes as seguintes atividades a desenvolver pela EEESMP: psicoeducação (adesão e 

gestão do regime terapêutico, organização da medicação semanal), arteterapia, oficina de 

leitura, elaboração do jornal do HD, jardinagem, atividade física/caminhada no exterior/ 

piscina, entrevistas aos clientes admitidos no HD, bem como às suas famílias. 

Neste contexto podemos planear, executar, e avaliar, para além do projeto de 

intervenção, diversas intervenções específicas do EEESMP como: psicoeducação sobre a 

adesão ao regime terapêutico quer com o cliente quer com a família deste, arteterapia 

(com utilização de diversos materiais, pinturas em tela, moldagem e pintura em barro, 

utilização de matérias recicláveis), leitura e exploração de textos, participação em 
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conjunto com os clientes  na elaboração do jornal trimestral do HD; viagem a Lisboa com 

visita guiada ao Museu Coleção Berardo, passeio pelos jardins de Belém e beira rio; horta 

terapêutica; treino de atividades de vida diárias, execução de treino metacognitivo; 

entrevistas ao cliente e família. Houve ainda a possibilidade de participarmos em reuniões 

de serviço, e num workshop sobre a temática comunicação para a prevenção do suicídio 

(promovido pela campanha nacional de prevenção de suicídio), e também de participar 

nas consultas de enfermagem de gerontopsiquiatria e nas consultas de enfermagem das 

equipas comunitárias em diversos locais da área da abrangência da instituição (ambas as 

consultas efetuadas por EEESMP) para ficar a conhecer os restantes serviços oferecidos 

por esta unidade de saúde e conhecer todas as suas valências. 

Aquando do início do estágio final, foi realizada uma reunião com a enfermeira 

perceptora, EEESMP, para perceber qual seria uma possível área sentida como 

necessidade de intervenção, que fosse viável para a realização de um projeto de 

intervenção profissional, e que surgisse como uma mais-valia para o serviço. Após a 

entrevista realizada à enfermeira perceptora nesta reunião inicial houve nova reunião com 

a docente orientadora ficando definido que a temática do projeto seria “Visitação 

Domiciliária como intervenção psicoterapêutica junto da família do utente inserido em 

Hospital de Dia de Psiquiatria”. 

De seguida, descrevemos a metodologia de projeto utilizada na execução deste projeto 

de intervenção profissional. 

 

2.1.  Metodologia de Projeto 

A metodologia de projeto “tem como objectivo principal centrar-se na resolução de 

problemas e, através dela, adquirem-se capacidades e competências de características 

pessoais pela elaboração e concretização de projectos numa situação real” (Ruivo, Ferrito 

e Nunes, 2010, p.3). Esta metodologia encontra-se estruturada em cinco partes: 

diagnóstico da situação, definição de objetivos, planeamento, execução e avaliação, e por 

fim divulgação de resultados (Ruivo, Ferrito e Nunes, 2010). 
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Esta é uma metodologia baseada na investigação, que visa a identificação e resolução 

de problemas através de ações práticas, em que a população do projeto é envolvida de 

forma ativa no mesmo, tendo como objetivo a transformação da sua própria realidade 

(Ruivo, Ferrito e Nunes, 2010). 

Para Fortin (1999) a investigação científica é descrita como “um processo sistemático 

que permite examinar fenómenos com vista a obter respostas para questões precisas que 

merecem uma investigação. Este processo comporta certas características inegáveis, entre 

outras: ele é sistemático e rigoroso e leva à aquisição de novos conhecimentos.” (p.17) 

Para esta autora, a investigação permite desenvolver ou verificar teorias, fornecendo 

uma base à prática, uma vez que as questões de investigação muitas vezes destinam-se a 

dar resposta à componente prática das disciplinas.   

O Conselho Internacional de Enfermagem (Ordem dos Enfermeiros, 2012) diz-nos 

que a investigação em enfermagem “envolve o inquérito sistemático desenhado 

especificamente para desenvolver, aperfeiçoar e aumentar o conhecimento em 

Enfermagem. O objetivo da investigação em Enfermagem é responder a questões e 

desenvolver conhecimentos utilizando uma metodologia científica – sendo esta 

quantitativa, qualitativa ou mista.” (p.10). 

Para a Ordem dos Enfermeiros (2006, p.1) a “Investigação em Enfermagem é um 

processo sistemático, científico e rigoroso que procura incrementar o conhecimento nesta 

disciplina, respondendo a questões ou resolvendo problemas para benefício dos utentes, 

famílias e comunidades”. 

Ainda para a mesma fonte a investigação é fundamental para a excelência da 

Enfermagem, como profissão e disciplina, e também para as comunidades uma vez que 

leva a uma melhoria da sua saúde. Diz-nos ainda que esta promove o desenvolvimento 

profissional constituindo um pré-requisito para a segurança dos cuidados e excelência dos 

mesmos, bem como para a otimização dos resultados de enfermagem. 

A Ordem dos Enfermeiros (2006) na tomada de posição em relação à investigação de 

enfermagem definiu alguns eixos prioritários de investigação, entre os quais a 

“Adequação dos cuidados de Enfermagem gerais e especializados às necessidades do 
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cidadão” (p. 3) e a “Educação para a saúde na aprendizagem de capacidades” (p.4). É 

nestes princípios que o projeto que se apresenta de seguida se norteia, ou seja, assenta na 

clarificação e explicitação das necessidades sentidas e verbalizadas por uma determinada 

população, sendo também ele orientado para a capacitação dos utentes e suas famílias em 

temas relacionados com a dependência nos autocuidados e necessidade de continuidade 

de cuidados. 

Neste capítulo será apresentada qual a necessidade identificada através do diagnóstico 

da situação, expondo também todos os restantes passos que dizem respeito à metodologia 

de projeto.  

 

2.1.1. Diagnóstico da situação 

A primeira etapa da metodologia de projeto prende-se com o diagnóstico da situação. 

Nesta etapa são definidos os problemas, estabelecem-se prioridades, e seleciona-se o 

grupo-alvo de intervenção. Esta etapa requer ainda a colheita de informação qualitativa e 

quantitativa do problema e o aprofundamento teórico necessário (Ruivo, Ferrito e Nunes, 

2010).   

A crescente prevalência dos problemas de saúde mental faz com que seja necessário 

que “todos os cidadãos tenham acesso equitativo a cuidados de enfermagem 

especializados em saúde mental, prevenção da doença mental, tratamento e recuperação, 

que respeite os princípios de proximidade, capacitação, participação e direitos humanos, 

numa abordagem holística, ética e culturalmente sensível.” (Regulamento 356/2015 de 

25 de junho). Atualmente, e como já abordado na fundamentação teórica, verifica-se uma 

descentralização dos cuidados hospitalares e assiste-se cada vez mais à reinserção destas 

pessoas nas suas comunidades, sendo que a “maioria das patologias mentais implica um 

grande sofrimento para o próprio, mas também para quem o rodeia. Esta situação leva a 

que muitas vezes toda uma família fique psiquicamente afetada quando um membro sofre 

de alguma patologia” (Neves, 2020, p.298). Este sofrimento traduz-se muitas vezes pelo 

aumento da sobrecarga do familiar cuidador. Por sobrecarga entendemos a definição que 

pode ser consultada também na fundamentação teórica na primeira parte deste relatório. 
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Os Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem Especializados em 

Enfermagem de Saúde Mental demonstram ao longo de todo o documento a necessidade 

de se envolver a família no processo de cuidar da pessoa com doença mental. Este 

documento refere que que: 

“as intervenções do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental 
visam contribuir para a adequação das respostas da pessoa doente e família face 
a problemas específicos relacionados com a doença mental (adesão à terapêutica, 
autocuidado, ocupação útil, stress do prestador de cuidados, promoção de 
autonomia, entre outros), tendo como objetivo evitar o agravamento da situação 
e a desinserção social da pessoa doente, e promover a recuperação e qualidade de 
vida de toda a família” (Regulamento n.º 356/2015 de 25 junho) 

O Regulamento de Competências Específicas do EEESMP também evidencia a 

importância da família no que concerne à doença mental. A família, como recetora de 

cuidados, vem descrita em três das quatro competências específicas do EEESMP: “b) 

Assiste a pessoa ao longo do ciclo de vida, família, grupos e comunidade na otimização 

da saúde mental”; “c) Ajuda a pessoa ao longo do ciclo de vida, integrada na família, 

grupos e comunidade a recuperar a saúde mental, mobilizando as dinâmicas próprias de 

cada contexto” e “d) Presta cuidados psicoterapêuticos, sócio terapêuticos, psicossociais 

e psicoeducacionais, à pessoa ao longo do ciclo de vida, mobilizando o contexto e 

dinâmica individual, familiar de grupo ou comunitário, de forma a manter, melhorar e 

recuperar a saúde” (Regulamento n.º 515/2018 de 7 de agosto). 

Compreende-se assim a importância da família no que diz respeito a todo o processo 

de promoção, tratamento e reabilitação da pessoa com doença mental. 

Como referimos anteriormente o estágio final decorreu num HD de Psiquiatria, cujos 

objetivos são o tratamento e a reabilitação do cliente com a finalidade de reduzir 

incapacidades, através de psicoterapia de apoio, ajuste terapêutico e farmacológico, treino 

de aptidões sociais, terapia familiar. Todas estas atividades levam à melhoria da qualidade 

de vida dos clientes, à diminuição de perturbações a nível social, familiar e laboral, 

redução da necessidade e tempo de hospitalização, e ainda a diminuição de gastos em 

saúde por parte das unidades hospitalares. 

Uma vez que a família é um elemento fundamental para o funcionamento do processo 

de tratamento e de reabilitação da pessoa com doença mental, e que a sua participação 
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está explicita nos objetivos deste serviço, e também por se compreender que nem sempre 

é fácil a deslocação desta ao HD regulamente, quer pela distância entre a residência e o 

HD, quer pela falta de meios de transporte ou monetários, quer por motivos profissionais, 

ou pelos mais variados fatores, torna-se necessário encontrar estratégias que colmatem 

esta situação. Uma das estratégias encontradas prende-se com a realização da VD à 

família do utente integrado no HD. 

Como descrito anteriormente podemos verificar as inúmeras vantagens e benefícios 

que existem associados à VD de enfermagem, no entanto, neste documento pretendemos 

compreender que evidências existem sobre a VD do EEESMP como intervenção psico-

terapêutica junto da família da pessoa adulta com doença mental. 

Para uma melhor compreensão desta temática procedemos à elaboração de uma 

revisão sistemática da literatura tendo por base o protocolo Joanna Briggs Institute 

(2021). O resumo do artigo de revisão elaborado pode ser consultado no Apêndice III. 

Após a leitura e análise dos artigos selecionados (Kiliç, 2019; Cheng, Huang, Lin, 

Wang e Yeh, 2018; Karanikola, Kaikoushi, Doulougeri, Koutrouba e Papathanassoglou, 

2018; Cheng, Huang, Lin, Wang e Yeh, 2018b) concluímos que estes vão de encontro à 

literatura existente sobre o tema e corroboram a importância da VD de enfermagem 

efetuada pelo EEESMP. Os resultados vão de encontro a inúmeros autores já citados ao 

longo deste relatório no que diz respeito ao envolvimento da família bem como as 

questões de sobrecarga (Pinho e Pereira, 2015; Ferré-Grau e Sequeira, 2020; Gomes, 

Amendoeira e Martins, 2012; Almeida, Mata e Pimentel, 2018), e também com os 

inúmeros benefícios da VD junto do utente e da sua família (Labete, Galera e Avanci, 

2004; Gomes, Amendoeira e Martins, 2012; Pedroso, 2011; Ferreira, 2019; e Silva, 

Teixeira, Sabóia e Valente, 2011). Rementem-nos também para a importância do 

estabelecimento de uma relação terapêutica com o utente e família indo de encontro ao 

que nos é dito por Gomes, Amendoeira e Martins, 2012; Sequeira e Sampaio, 2020; 

Rogers, 2010 e Chalifour, 2008, também já citados ao longo deste documento. 

Todos os artigos corroboram a importância da VD como instrumento terapêutico 

junto do cliente com doença mental e a sua família, todos, apesar de os instrumentos de 

avaliação, os tipos de estudo e os tipos de intervenção avaliada serem diferentes, são 

unanimes na importância da realização da VD por parte do EEESMP. 



 
 

 
dez-21 | Página 47 

 

Visitação Domiciliária como Intervenção Psicoterapêutica junto da família do utente inserido em Hospital de 

Dia de Psiquiatria |  

Perante a descrição que foi feita considerou-se bastante pertinente a realização da 

visita domiciliar de enfermagem à família do utente inserido em HD, uma vez que esta é 

uma necessidade sentida e verbalizada pela enfermeira coordenadora do HD, sendo 

também uma necessidade corroborada pela evidência científica atual. 

  

 

2.1.2. Definição de objetivos 

A definição de objetivos é uma etapa decisiva na elaboração de um projeto, pois só 

através da correta fixação destes será possível avaliar os resultados obtidos após execução 

do projeto (Imperatori e Giraldes, 1993). 

A Ordem dos Enfermeiros (2012, p.26) aponta o acrónimo SMART como ferramenta 

útil para a elaboração de objetivos referindo que estes devem ser: 

“Mensurável – deverá ser possível monitorizar se algo mudou ou não”; 

“Apropriado – os objetivos definidos devem ser atingíveis e realísticos”; 

“Relevantes – os objetivos deverão fazer sentido no âmbito geral do projeto”; 

“Tempo limitado – os objetivos devem estipular prazos claros.” 

 

Neste sentido foram traçados os seguintes objetivos para este projeto incluído no 

Estágio Final: 

 

Objetivo geral: 

• Promover a integração da família no plano de cuidados do cliente inserido no HD; 

• Diminuir a sobrecarga sentida pelo familiar cuidador; 

Objetivos específicos 

• Implementar a visita domiciliária do EEESMP às famílias do utente inserido em 

hospital dia de psiquiatria; 

• Avaliar as principais dificuldades sentidas e verbalizadas pelas famílias; 
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• Executar sessões de psicoeducação dirigidas às necessidades da família do cliente 

inserido em HD; 

• Executar intervenções terapêuticas dirigidas às necessidades da família do cliente 

inserido em HD. 

• Recolher informação sobre a perceção da família face à intervenção implemen-

tada; 

• Recolher informação sobre a perceção do utente face à intervenção implementada.  

 

 

2.1.3. População-alvo 

 Após a entrevista com enfermeira perceptora sobre a escolha da temática do projeto 

de intervenção profissional a desenvolver durante o estágio final, e quais os seus 

objetivos, sentiu-se a necessidade de estabelecer os critérios de inclusão e de exclusão 

dos clientes e família que passamos a apresentar: 

 

Critérios de inclusão 

• Que exista pelo menos um familiar que preste cuidados ao utente inserido em 

Hospital Dia; 

• Que o utente e familiar concordem em receber a visita de enfermagem; 

• Que a família se comprometa a trabalhar em conjunto/ parceria com a enfermeira 

no sentido de potencializar as competências trabalhadas com o utente em contexto 

de Hospital de Dia de Psiquiatria no seu domicílio. 

 

Critérios de exclusão 

• Ausência de familiar cuidador; 
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• Recusa por parte do utente ou família em receber a visita domiciliária por parte 

da EEESMP e em participar no projeto. 

 

 

2.1.4. Planeamento 

Entende-se a fase do planeamento como o ato de planear, desenhar, executar e 

acompanhar um determinado conjunto de ações propostas com o objetivo de intervir 

sobre determinada problemática da realidade. (Teixeira, 2010)  

Inicialmente o projeto foi traçado com base no programa de Cuidados Integrados e 

Recuperação (CIR) (CNSM, 2008), sendo este um programa que “consiste numa série de 

sessões semanais nas quais os profissionais de saúde mental ajudam as pessoas, que 

tiveram a experiência de sintomas psiquiátricos, a desenvolver estratégias personalizadas 

para lidar com a sua doença mental e prosseguir com as suas vidas” (p.3). Este programa 

é direcionado para a pessoa com doença mental, mas pode também abranger a família 

deste, sendo que este documento afirma que é uma mais-valia para o cliente a inclusão de 

pessoas mais próximas para garantir o sucesso do programa.  

A escolha deste programa CIR como base para o projeto de intervenção profissional 

deveu-se ao facto de este ser um modelo já em uso por outros EEESMP a nível das 

equipas de saúde mental comunitárias da instituição onde decorreu o estágio, sendo por 

isso um programa já conhecido e aplicado na instituição. 

O CIR (CNSM, 2008) tem como princípios pedagógicos as estratégias motivacionais 

(que tem como finalidade ajudar a pessoa a atingir os seus objetivos) , métodos 

educacionais (interativos e fazendo uso do que o cliente e família sabem, baseados na 

interação do profissional com os clientes) e técnicas cognitivo-comportamental (conjunto 

de técnicas como o reforço, moldagem, modelagem, prática simulada, e re-estruturação 

cognitiva), e apresenta nove temas a desenvolver sendo eles: estratégias de recuperação, 

dados práticos sobre a doença mental, o modelo de vulnerabilidade-stress e estratégias de 

tratamento, criar redes de suporte social, utilizar a medicação de modo eficaz, reduzir as 
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recaídas, lidar com o stress, lidar com problemas e sintomas, obter resposta às suas 

necessidades através do sistema de saúde mental. 

Após nova reunião com a enfermeira perceptora, e após a realização das primeiras 

visitas domiciliárias ao cliente e família, o projeto de intervenção sofreu uma 

restruturação. Considerámos que seria necessário adaptar as estratégias a utilizar em 

função da população alvo, mantendo os princípios pedagógicos do programa CIR e os 

seus temas, adaptámos na procura de responder às necessidades sentidas e verbalizadas 

pela família em situações mais concretas que nos apresentaram. 

Este projeto encontra-se teoricamente ancorado ao Modelo dos Sistemas de Betty 

Neuman, que refere que cada cliente/família é único/a, que necessitamos compreender 

quais os fatores de stress que o/a influenciam, o que interfere na sua homeostasia, e que 

o enfermeiro deve definir intervenções que vão de encontro às suas necessidades 

(Neuman e Fawcett, 2011). Consideramos que um modelo estático, igual para todas os 

clientes e suas famílias não seria o mais adequado para o nosso objetivo. Optámos assim 

por adequar alguns dos conteúdos do programa CIR a alguns diagnósticos por nós 

identificados aquando das visitas domiciliárias, para que as intervenções de enfermagem 

fossem as mais direcionadas possíveis ao cliente/ família em questão.  

O planeamento do projeto de intervenção pode ser consultado na tabela que se 

encontra no Apêndice IV. Esta tabela apresenta as atividades/estratégias desenvolvidas, 

os recursos utilizados (humanos, matérias e tempo) bem como os indicadores de 

avaliação. 

O cronograma do projeto pode também ser consultado no Apêndice IV. 

 

2.1.5. Execução  

Após o delinear do projeto de intervenção, e das atividades e estratégias a desenvolver 

passámos à execução do mesmo, pois assim como refere Batista (2007) esta é a fase em 

que a planificação se transforma em ação. 
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Em primeiro lugar foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão definidos 

anteriormente com a finalidade de saber qual seria a população alvo. No momento da 

implantação do projeto apenas se encontravam a frequentar o HD seis utentes (devido à 

situação pandémica que vivemos o número estava reduzido para cerca de metade da 

capacidade de resposta normal deste serviço). Deste seis, dois não tinham familiar 

cuidador (uma utente residia sozinha, e outro utente estava deslocado da sua casa devido 

a conflitos com os familiares diretos). Outro cliente estava na iminência de voltar com os 

pais para o país onde residem, e existia ainda outro cliente cuja família não aderia a 

nenhuma medida terapêutica instituída pela equipa, recusando todas as solicitações 

propostas. Assim a população alvo do projeto contou com a participação de dois utentes 

do sexo masculino.  

Após esta primeira seleção foi explicado aos utentes, qual a finalidade do projeto de 

intervenção, e após aceitarem, foi pedida autorização para contactar os seus familiares 

telefonicamente para lhes dar a conhecer a existência do mesmo. Após autorização foram 

contactadas as famílias destes utentes e agendadas as primeiras visitas domiciliárias. 

Na primeira VD foi feita a apresentação da enfermeira que iria realizar o projeto à 

família e explicado a finalidade do mesmo. Nesta primeira visita foi também entregue e 

assinado o consentimento informado (apêndice V) aos familiares cuidadores. Apesar de 

assinar o consentimento informado foi também explicado aos familiares dos utentes que 

poderiam recusar a qualquer momento alguma intervenção que nãos lhes fizesse sentido, 

ou caso não pretendessem continuar a integrar o projeto poderiam desistir a qualquer 

momento sem qualquer prejuízo para si ou para o seu familiar. Consideramos que o 

“consentimento informado é o processo pelo qual uma pessoa totalmente esclarecida pode 

participar nas escolhas e decisões relacionadas com os seus cuidados de saúde” (Mariz, 

2005, p.32). Mas este “é um processo temporal que evolui no tempo mas também se pode 

interromper com o tempo. Assim, é constituído por um conjunto de procedimentos no 

contexto de uma relação, que passa por informar, explicar, compreender, reflectir e 

decidir” (Mariz, 2005, p.33). 

Como referido o projeto na sua fase inicial, após aplicação de critérios de inclusão e 

exclusão, contou com a presença de dois utentes e das suas famílias (3 familiares 
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cuidadores). Os utentes tinham 42 e 29 anos respetivamente, ambos do sexo masculino, 

solteiros, com 12º ano de escolaridade e desempregados.  

Outra das informações recolhidas aquando da primeira VD é que estes residem um a 

53km e outro a 38Km do HD, e deslocam-se de ambulância para o mesmo. 

Esta deslocação é comparticipada pela unidade de saúde, não acarretando gasto para 

os próprios ou para os seus familiares. 

Quanto aos familiares cuidadores podemos verificar que 66,67% (2) são do sexo 

feminino, um do sexo masculino. Quanto ao estado civil dois são casados, e uma viúva. 

Quanto à profissão dois encontram-se reformados e uma é doméstica.  A sua média de 

idades é de 62 anos [59;70]. Quanto à escolaridade existe uma maior variedade de 

resultados, variando entre o 4º, 7º e 12º ano. 

Duas familiares são mães (66,67%) dos clientes, e um familiar é pai (33,33%). Apesar 

do número de participantes ser reduzido, e não podermos fazer uma generalização dos 

dados, vemos que estes vão de encontro à literatura consultada e indicada no capítulo 

referente à família. 

Uma das questões colocas na primeira visita domiciliaria aos familiares foi há quanto 

tempo cuidavam do seu familiar. No caso da familiar do cliente A, esta prestava cuidados 

ao filho à cerca de 25 anos, idade em que manifestou pela primeira vez sinais de doença 

mental. O cliente A tem como diagnóstico esquizofrenia. No caso do cliente B, os pais 

referem prestar cuidados há cerca de 15 anos, sendo que nos últimos 2 anos e meio a 

situação clínica do filho agravou. O Cliente B tem como diagnóstico depressão. 

Quando questionados sobre o meio de transporte que utilizavam para se deslocarem 

ao hospital, a mãe do cliente A referiu ir de táxi (de recordar que reside a 38 km do HD), 

e os pais do cliente B em veículo próprio (mas referiram dificuldade devido a fatores 

monetários, uma vez que na ida e volta percorrem mais de 100km). Esta situação foi um 

dos motivos que levou a elaboração deste projeto. Estes cuidadores vivem a uma distância 

considerada do HD, e tornava-se inviável a sua presença semanal neste espaço. A VD foi 

em si uma estratégia de intervenção para que se conseguisse incluir as famílias na 

prestação de cuidados de forma mais efetiva e mais próxima. 
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Durante a realização da primeira VD foi solicitado aos familiares cuidadores que 

preenchessem a Escala de Sobrecarga do Cuidador de Zarit.  

Quanto à escala escolhida para avaliar a sobrecarga do cuidador optou-se pela 

utilização da escala mencionada acima porque é a escala que se encontra em uso no 

serviço em questão para a avaliação da sobrecarga, e como referido na fundamentação 

teórica, é o instrumento de avaliação descrito no Padrão Documental de Enfermagem de 

Saúde Mental (Ordem dos Enfermeiros, 2019) como dado obrigatório para a avaliação do 

stress do cuidador. 

Os resultados obtidos através da aplicação da escala de sobrecarga de Zarit podem ser 

observados na tabela 1. 

 

Tabela 1. Resultado obtidos através da aplicação inicial da escala de sobrecarga do cuidador de 

Zarit 

Fatores Integrantes Avaliação Inicial 

Af Bf Cf 

Impacto da Prestação de Cuidados (alteração no estado de saúde, 

elevado nº de cuidados, alterações das relações familiares, escassez de 

tempo, desgaste físico e mental) (máx. 55) 

36 37 18 

Relação interpessoal (dificuldade com a interação) (máx. 25) 16 15 9 

Expectativas face ao cuidar (medos, receios e disponibilidades) 

(máx.20) 

15 16 16 

Perceção de auto eficácia (opinião do cuidador relativamente ao seu 

desempenho) (máx. 10) 

4 2 4 

Total 71 70 47 

 

Como referido através da aplicação da escala de sobrecarga do cuidador de Zarit 

conseguimos obter dois resultados, em primeiro lugar se existe ou não sobrecarga no 

cuidador (e se existe se esta é ligeira ou intensa), e indica-nos ainda em qual das áreas a 

sobrecarga se faz sentir com maior impacto. 
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Neste caso podemos verificar que dois dos cuidadores obtiveram pontuações 

compatíveis com sobrecarga intensa, e um cuidador com sobrecarga ligeira. 

Quanto aos fatores integrantes da escala podemos observar que aquele que mais 

influencia a sobrecarga de todos os cuidadores são as expectativas face ao cuidar, que 

envolvem os medos e receios bem como a disponibilidade.  

Nesta primeira avaliação procuramos ir de acordo ao modelo dos sistemas de Betty 

Neuman (Neuman e Fawcett, 2011), pretendendo observar as cinco variáveis que fazem 

parte dos sistemas dos utentes/ famílias que integraram o projeto, procuramos ainda 

identificar os fatores de stress de cada uma das pessoas envolvidas no projeto para que 

pudéssemos prestar melhores cuidados e mais direcionados a cada um deles. Assim, após 

as primeiras visitas realizadas às duas famílias alvo de intervenção do projeto, as 

principais dificuldades sentidas e verbalizadas pelos familiares (transformadas em 

diagnósticos de enfermagem, com base na CIPE (Ordem dos Enfermeiros, 2016) e no 

Padrão Documental de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, (Ordem dos 

Enfermeiros, 2019) foram as seguintes: 

• Adesão ao regime terapêutico comprometida; 

• Ansiedade moderada ou elevada; 

• Autocuidado comprometido; 

• Comportamento aditivo com e sem substâncias (tabaco e jogo online); 

• Delírio; 

• Isolamento social; 

• Sono alterado; 

• Stress do Cuidador. 

Com o decorrer do projeto foram efetuadas 9 visitas domiciliares a cada uma das 

famílias. Em algumas das visitas toda a família foi alvo das intervenções delineadas, 

incluindo o cliente inserido em HD, noutras a visita era apenas efetuada aos familiares 

cuidadores sem a participação do cliente. No entanto, as estratégias delineadas com a 

família eram transmitidas posteriormente aos clientes.  
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Uma das estratégias selecionadas aquando do planeamento do projeto de intervenção 

passava pela psicoeducação da família e do utente.  

A psicoeducação está definida no Regulamento dos Padrões de Qualidade dos 

Cuidados Especializados em Enfermagem de Saúde Mental como: 

“uma forma específica de educação. É destinada a ajudar pessoas com doença 
mental ou qualquer pessoa com interesse na doença mental, possibilitando a 
compreensão dos factos sobre uma ampla gama de doenças mentais, de forma 
clara e concisa. É também uma maneira de desenvolver compreensão e aprender 
estratégias para lidar com a doença mental e os seus efeitos. A psicoeducacão não 
é um tratamento – é projetada para ser parte de um plano global de tratamento. 
Por exemplo, o conhecimento de uma doença é crucial para os indivíduos e sua 
rede de apoio poderem ser capazes de conceber os seus próprios planos de 
prevenção de recaídas e de estratégias de gestão da doença.” (Regulamento n.º 
356/2015 de 25 junho) 

Para Amaral, Almeida e Sousa (2020) a psicoeducação tem tido um especial impacto 

na intervenção a nível dos cuidadores familiares, pretendendo dotá-los de conhecimentos 

e capacidades para que possam cuidar do seu familiar, sendo que estas intervenções tem 

tido um especial impacto a nível da diminuição da sobrecarga emocional, física, e ainda 

um aumento a nível do conhecimento sobre a patologia e estratégias para lidar com 

situações que possam surgir decorrentes da doença mental. 

Santana (2011, p.2) refere que a psicoeducação “envolve um conjunto de abordagens 

que visam prover os doentes e seus familiares de conhecimentos sobre a doença mental, 

novas formas de  lidar com ela e com os problemas do cotidiano além de buscar a redução 

de estresse oriundo das relações interpessoais, especialmente as familiares, dos diversos 

ambientes e dos acontecimentos diários”. Esta autora diz-nos que este tipo de intervenção 

demonstra impactos positivos na relação familiar, que encoraja a inclusão social, aumenta 

o autoconhecimento tendo em vista a reabilitação psicossocial e o bem-estar geral. 

Consideramos que se torna assim uma ferramenta imprescindível para atingir os 

objetivos a que nos propusemos. 

Outra das intervenções psicoterapêuticas utilizadas durante a execução do projeto foi 

a estratégia de resolução de problemas. Chalifour (2009, p.115) refere que “o primeiro 
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objectivo da intervenção psicoterapêutica é ajudar o cliente a adquirir uma consciência 

elevada de si-mesmo e daquilo que para ele constitui problema”. 

O processo de resolução de problemas apresenta seis etapas: 

- Orientação geral: exploração das motivações e disponibilidade do cliente; 

- Definição do problema: colheita de dados, confrontação de dados com um modelo ideal; 

- Inventário de soluções (conhecimento das causas); 

- Escolha das soluções (que terão ação sobre as causas, que respeitem os valores do 

cliente, aplicáveis, que solucionem o problema) 

- Planificação da implementação de uma solução (tendo em conta recursos e 

competências) 

- Avaliação dos resultados e processos (Chalifour, 2009). 

Este processo apresenta como objetivos: 

“- ajudar o cliente a formular os seus problemas e as fontes das suas dificuldades”; 

“- ajudar o cliente a reconhecer os recursos que possui para agir sobre as suas 

dificuldades”; 

“- ensinar um método sistemático de resolução de problemas e deste modo favorecer a 

autonomia do cliente para controlar os seus problemas quotidianos”; 

“- aumentar no cliente o sentimento de controlo dos seus problemas e também a sua 

autoconfiança”; 

“- ajudar o cliente a encontrar soluções que são adaptadas” (Chalifour, 2009, p.127) 

Passamos a descrever algumas situações vivenciadas durante as visitas domiciliárias. 

Iniciamos pelo cliente A. Na primeira VD realizada à familiar do cliente A conseguimos 

compreender quais as principais dificuldades sentidas por esta família. Em primeiro lugar 

a presença de delírios, uns dias mais exacerbada do que outros, em que a mãe referia não 

saber como lidar com a doença. Dificuldades sentidas também a nível de comportamento 

aditivo (nomeadamente tabaco, em que o cliente fumava três ou mais maços de cigarros 
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por dia, de referir que este tinha antecedentes de outros tipos de consumos como álcool e 

drogas ilícitas, que referia não consumir há cerca de dois anos), quer pela saúde do seu 

familiar quer pela questão monetária uma vez que o cliente A não aufere de rendimentos, 

e a mãe recebe uma reforma pequena, em que grande parte estava canalizada para o 

tabaco. Em relação à cuidadora esta demonstrava ansiedade no que diz respeito ao futuro 

do filho quando ela já não lhe conseguir providenciar os cuidados que lhe providencia 

naquele momento. Outra das situações referidas era o fato do cliente A não realizar 

nenhuma tarefa doméstica, no entanto o cliente tem capacidade física e cognitiva para 

desempenhar várias tarefas, mas referia não ter vontade de as fazer. 

Aquando da primeira visita ao cliente B podemos constatar que existiam inúmeros 

focos que poderíamos levantar para a construção do processo de enfermagem. A adesão 

à terapêutica encontrava-se comprometida (principalmente no que dizia respeito à 

medicação prescrita para a hora do pequeno almoço), uma vez que o cliente se deitava 

muito tarde e de manhã não acordava para a tomar, isto fazia com que ou não tomasse 

essa medicação ou não tomasse a do almoço, comprometendo assim o regime 

medicamentoso. Conseguimos compreender depois o motivo pelo qual o padrão de sono 

estava alterado. O cliente B jogava jogos online até de madrugada, adormecendo muito 

tarde. Esta situação era um problema principalmente nos dias em que não frequentava o 

HD. Outras das questões apresentadas foi a incapacidade de cumprir horários referida 

pelos pais, em que diziam que todos os dias os bombeiros tinham de esperar pelo filho 

atrasando todo o seu serviço. Outro tema que foi abordado foi os duches muito demorados 

(cerca de uma hora com a água continuamente a correr), e foi ainda referido a ausência 

de iniciativa em realizar tarefas domésticas. Outra das questões abordadas foi o regresso 

à Universidade. Esta questão esteve presente em mais do que uma visita, e foi necessário 

perceber se existia ou não essa possibilidade. Passamos a contextualizar a situação. O 

cliente B sempre foi muito fechado, segundo a mãe, um menino tímido sem amigos, mas 

que até ao 12º ano era muito inteligente. Foi para a universidade e esteve durante quatro 

anos a estudar fora com todas as despesas que isso acarreta. Os pais, segundo os próprios, 

fizeram um grande sacrifício para o manterem a estudar, no entanto, ao fim desses quatro 

anos foram chamados pelo senhorio da casa onde o filho vivia, que lhes deu conta que o 

filho não estava bem. Foi quando perceberam que este apesar de estar inscrito na 

universidade há quatro anos não tinha concluído disciplina nenhuma. Regressou assim 
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para casa dos pais, no entanto a vontade de voltar aquela universidade mantinha-se. Aqui 

foi necessária alguma assertividade por parte dos técnicos e por parte dos pais, uma vez 

que quando estavam na presença do filho os pais referiam que de facto ele voltar a estudar 

era uma possibilidade, mas quando se encontravam sozinhos sem o filho presente 

referiam não ter dinheiro para tal, e que seria uma situação impossível. Foi necessário 

executar técnica de orientação para a realidade para que o cliente B compreendesse a 

situação. Mas foi também necessário trabalhar com estes pais a sua assertividade. Após 

esta compreensão por parte do cliente procuraram-se outras alternativas, e uma vez que 

uma das atividades que o cliente tinha descoberto recentemente que gostava era 

jardinagem/horta houve a possibilidade, articulando com o serviço social, deste integrar 

um curso numa instituição próxima da sua residência. 

Demos assim seguimentos ao planeamento delineado, nos prazos estipulados, e 

demos cumprimento a todas as atividades por nós propostas para a sua concretização. 

 

2.1.6. Avaliação 

A avaliação corresponde ao momento em que todos os passos do projeto são 

examinados, para que se possam projetar futuras intervenções. Esta encontra-se presente 

em todo o processo de planeamento, quando se inicia o planeamento, inicia-se também a 

sua avaliação. (Batista, 2007)  

A avaliação de um projeto implica verificar se houve, ou não, a consecução dos 

objetivos inicialmente propostos (Ruivo, Ferrito e Nunes, 2010). Esta, para Batista (2007) 

deverá avaliar três tipos: eficiência (com o objetivo de restruturar a ação com a finalidade 

de obter melhores resultados), eficácia (avaliação dos objetivos e verificar se estes foram 

ou não atingidos) e efetividade (o impacto do planeamento sobre a situação e a adequação 

dos objetivos tendo em conta a problemática). 

Ruivo, Ferrito e Nunes (2010, p.26) referem ainda que o “registo do projeto mediante 

a leitura e reflexão crítica promove igualmente a identificação de pistas para Projetos 

futuros, percursos alternativos ou estratégias”. 
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Para proceder à avaliação do projeto de intervenção profissional aqui apresentado 

recorremos à aplicação de um questionário (Apêndice VI) aos familiares cuidadores alvo 

do projeto, que conta com duas partes, a primeira a caracterização sócio demográfica, e a 

segunda sobre a VD com a presença de questões fechadas com resposta através de 

aplicação de uma escala de Likert (de 1 a 5, em que 1 é nada adequado e 5 muito 

adequado) sobre aspetos mais práticos da VD em si, e quatro questões relacionadas com 

a intervenção da qual foram alvo. Os familiares cuidadores voltaram a preencher a escala 

de sobrecarga do cuidador de Zarit para avaliar se existiu alguma alteração após a 

intervenção. Os clientes alvo de intervenção responderam igualmente a um questionário 

sobre a visitação domiciliária, também este com questões de resposta aberta (Apêndice 

VI). 

Apresentamos de seguida as respostas obtidas nos questionários aplicados aos 

familiares cuidadores: 

Questão 1: “Responda às questões sobre a visitação domiciliária utilizando a seguinte 

escala:” 

 

Gráfico 1: Questionário de avaliação - Questão n.º 1 
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Quanto à questão n.º 2 “Qual a sua opinião sobre as visitas domiciliárias de 

enfermagem que têm acontecido nas últimas semanas?” as respostas foram as seguintes: 

- “As visitas são produtivas, ele fica mais entusiasmado e ajuda a que o meu filho 

faça mais coisas cá em casa”; 

- “São muito boas, faz aliviar um pouco esta angústia que tenho da doença do meu 

filho”; 

- “Tem sido boas. É bom para falar sobre o que se passa de anormal entre nós” 

A questão n.º 3 “Considera que existiram ou não alterações a nível da 

vivência/comportamento do seu familiar? Se sim quais as alterações que identificou?”: 

- “Sim, melhorou um pouco. Ajuda mais em casa. Ajuda a mãe na cozinha, e outras 

tarefas de casa que não fazia antes” 

- “Já faz algumas coisas que não fazia antes. Ajuda na cozinha, faz arroz e massa. 

Ajuda na preparação de alguns alimentos, descasca alhos e cebola”; 

- “Sim, está mais aberto a participar aqui em casa, mas ainda está muito aquém” 

A 4ª questão “Na sua opinião, em próximas visitas que assuntos gostaria de ver 

abordados?” as respostas foram as seguintes: 

- “Tem se falado de tudo o que é importante para mim” 

- “Já se falou de tudo o que acho importante” 

- “Falaram de tudo” 

A 5ª e última questão colocada “Caso tenha alguma sugestão em relação às visitas 

domiciliárias pode por favor indicar em seguida” as respostas obtidas foram: 

- “Acho que está bem assim” 

- “Continuar a fazerem estas visitas para o continuarem a incentivar” 

- “A vinda aqui das visitas domiciliárias têm sido muito valiosas e muito compensadoras” 
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Com este questionário pretendeu-se avaliar a opinião dos familiares cuidadores sobre 

o projeto, quais as questões que gostariam de abordar em futuras visitas, e se sentiram 

que existiram ou não algumas alterações. Consideramos através das respostas obtidas que 

os cuidadores sentiram que a VD foi útil para si e para os seus familiares, e que obtiveram 

benéficos com a aplicação deste projeto. Pretendemos ainda saber como poderíamos 

melhorar o projeto no futuro, mas não foram efetuadas sugestões nessa área por parte dos 

familiares. 

Passamos de seguida à apresentação dos dados recolhidos através da aplicação da 

escala de sobrecarga do cuidador de Zarit (tabela 2). 

 

Tabela 2. Apresentação dos resultados (iniciais e finais) obtidos através da aplicação da escala de 

sobrecarga do cuidador de Zarit 

Fatores Integrantes Avaliação Inicial Avaliação Final 

Af Bf Cf Af Bf Cf 

Impacto da Prestação de Cuidados (alteração no estado de 

saúde, elevado nº de cuidados, alterações das relações 

familiares, escassez de tempo, desgaste físico e mental) 

(máx. 55) 

36 37 18 27 19 13 

Relação interpessoal (dificuldade com a interação) (máx. 

25) 

16 15 9 14 11 5 

Expectativas face ao cuidar (medos, receios e 

disponibilidades) (máx.20) 

15 16 16 15 14 18 

Perceção de auto eficácia (opinião do cuidador 

relativamente ao seu desempenho) (máx. 10) 

4 2 4 4 2 2 

Total 71 70 47 60 46 38 

 

Através da observação da Tabela 2, podemos verificar que todos os familiares 

cuidadores obtiveram pontuações mais baixas na escala de sobrecarga do cuidar de Zarit 

na avaliação final. 

• Af: 71 (sobrecarga intensa) – 60 (sobrecarga intensa) 
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• Bf: 70 (sobrecarga intensa) – 46 (sobrecarga ligeira) 

• Cf: 47 (sobrecarga ligeira) – 38 (sem sobrecarga) 

O familiar Af mantém um nível de sobrecarga elevada, mas já mais próximo do limite 

superior da sobrecarga ligeira, o familiar Bf diminui a sua sobrecarga de intensa para 

ligeira (perto do limiar máximo do sem sobrecarga), e o familiar Cf no final da 

intervenção não apresentava sobrecarga.  

Consideramos assim que um dos objetivos gerais a que nos propusemos inicialmente 

foi atingido.  

Quanto aos fatores integrantes da escala, como referimos na avaliação inicial o fator 

que mais contribuía para a sobrecarga percecionada pelos familiares era o relacionado 

com as expectativas face ao cuidar, no entanto na avaliação final, como podemos 

observar, o fator que mais alterações apresentou foi o relacionado com o impacto da 

prestação de cuidados, relacionado com as alterações das relações familiares, escassez de 

tempo, e o desgaste físico e mental. Consideramos assim que foi neste campo que mais 

resultados demonstrou a intervenção efetuada. 

No familiar Cf verificamos um aumento no fator das expectativas face ao cuidar 

(medos, receios e disponibilidades). Atribuímos este aumento a problemas de saúde que 

acometeram esta familiar durante o período de realização do projeto, existindo um 

internamento hospitalar. Neste caso concreto a sua preocupação prendia-se com o facto 

do filho não conseguir gerir a sua vida sozinho, o que lhe causava grande ansiedade uma 

vez que se questionava muitas vezes o que lhe aconteceria quando ela não conseguisse 

ajudá-lo como até aqui. Este sentimento foi também verbalizado pelos outros dois 

familiares cuidadores, sendo que referiam muitas vezes as expressões “e quando nós já 

não pudermos ajudar? O que vai ser dele?”.  

O receio e a angústia pelo futuro dos filhos eram notórios em todos estes cuidadores. 

Este foi um dos temas abordados em várias das visitas, o planear o futuro, o promover a 

autonomia dos filhos, propor atividades que eles conseguiam desempenhar, demonstrar 

aos cuidadores que eles eram capazes e que em contexto de HD o faziam com 

competência. Existiram várias alterações que pudemos observar diretamente, que à 

primeira vista poderiam parecer insignificantes, mas que a nosso ver tiveram muita 
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relevância, e que consideramos que foram alterações muito importantes. Um dos clientes 

por exemplo (e como descrito nas respostas dos questionários) começou a ajudar a mãe a 

cozinhar, começou a colocar e a levantar os pratos na mesa, aprendeu a colocar a máquina 

da roupa a lavar. Tarefas que para a maioria das pessoas parecem básicas, mas que nesta 

família fizeram bastante diferença. O outro cliente que participou do projeto começou a 

ajudar a mãe despejar o lixo e a ir passear o cão, até ao início do projeto não saia de casa 

para nada a não ser para ir para o HD. Começou também a socializar mais com os 

vizinhos, o que também não acontecia até aí. Outra das alterações significativas neste 

cliente foi a nível do autocuidado higiene pessoal. No início do projeto este cliente 

demorava uma hora no duche, com a água sempre a correr. Os familiares estavam muito 

desgastados com esta situação, quer pelo gasto de água em termos ambientais, quer pelo 

fator monetário, uma vez que os duches com esta duração eram diários, e era visível a 

nível da fatura da água. Este era um fator de stress visível para esta família. Nesta situação 

específica utilizou-se a técnica da resolução de problemas. Cliente e cuidadores após 

falarem e argumentarem sobre esta situação, apontaram algumas soluções e estratégias 

que poderiam funcionar para resolver esta questão. Desde colocar o alarme no telemóvel 

até o desligar o esquentador ao fim de meia hora. No final do projeto os duches tinham a 

duração de quinze minutos. 

No final do projeto foi também aplicado um questionário (apêndice VI) aos clientes 

para compreender o impacto que a VD teve para eles. As questões colocadas e as 

respostas obtidas podem ser observadas de seguida. 

Questão 1: “Qual a sua opinião sobre as visitas domiciliárias de enfermagem que têm 

acontecido nas últimas semanas? 

- “É bastante positivo, pois tem demonstrado utilidade prática” 

- “Tem sido importantes para ajustar alguns hábitos e comportamentos em casa” 

Questão 2: “Considera que existiram ou não alterações a nível da sua 

vivência/comportamento? Se sim, quais as alterações que identificou?” 

- “Sim, essas alterações refletem-se no plano comportamental, tais como tomar iniciativa 

na primeira pessoa para elaborar tarefas domésticas” 
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- “Sim, participo mais em algumas tarefas de casa, o uso da casa de banho ficou mais 

regulado” 

Questão 3: “Na sua opinião, em próximas visitas que assuntos gostaria de ver abordados?” 

- “Penso que o assunto no que concerne ao vicio do tabaco” 

- “Participação em tarefas domésticas, relações interpessoais” 

Questão 4: Caso tenha alguma sugestão em relação às visitas domiciliárias pode por favor 

indicar em seguida.” 

- “Penso estar no melhor caminho em relação às visitas domiciliárias” 

- “Não tenho grandes sugestões para dar, o horário de manhã parece-me ser adequado”  

Através da análise das respostas podemos verificar que os clientes consideram as 

visitas domiciliares importantes, consideram também que existiram alterações de 

comportamentos da sua parte, e deram ainda sugestões para próximas visitas, esperando 

que as mesmas se mantenham. 

Quanto aos diagnósticos traçados inicialmente todos foram alvo de intervenção, 

foram efetuadas sessões de psicoeducação sobre várias temáticas no decorrer das visitas 

como adesão ao regime terapêutico, autocuidados, comportamentos aditivos com e sem 

substância (adequadas a cada caso, a um cliente/família foi direcionada para o tabaco, 

para os outros para o jogo online), o padrão de sono (neste caso especifico ao cliente que 

jogava jogos on-line e que devido a essa situação tinha o seu padrão de sono alterado), 

sobre a doença mental, sobre o stress do cuidador e sobre a ansiedade.  

Durante toda a execução do projeto, como referido ancorámos a nossa prática no 

Modelo dos Sistemas de Betty Newman (Newman e Fawcet, 2011), daí ter-nos sido tão 

importante avaliar individualmente cada família para tentar compreender e identificar os 

fatores de stress que colocavam em causa a homeostasia e o bem-estar daquele sistema. 

Compreendemos também a importância da prevenção e da promoção da saúde nestes 

casos específicos. Consideramos que conseguimos atuar nas três frentes da prevenção 

durante o desenrolar do projeto, quer na primária com antecipando potenciais situações 

de crise, quer na secundária atuando já quando existe reação aos fatores de stress (com 
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origem intra, inter ou extrapessoal), e ainda atuar na fase terciária tentando sempre 

restabelecer o equilíbrio do cliente e da sua família. 

Observando os objetivos a que nos propusemos inicialmente podemos concluir que 

foram atingidos uma vez que foi implementada a visita domiciliar, avaliamos as 

principais dificuldades sentidas pelos familiares, transformadas posteriormente em 

diagnósticos, executadas intervenções e avaliados os resultados, executámos sessões de 

psicoeducação sobre vários temas, executamos intervenções terapêuticas dirigidas às 

família e ao cliente como a resolução de problemas, escuta ativa, relação de ajuda, apoio 

emocional, entre outras. E no final conseguimos avaliar a perceção da família e do cliente 

em relação às intervenções implementadas. 

Consideramos que a VD é, em si, uma intervenção com enorme potencial, neste caso 

concreto que permitiu chegar a uma população que não teríamos acesso de outra forma, 

quer pelas dificuldades monetárias sentidas pelas famílias, e pela distancia das suas 

habitações até ao HD, bem como as restrições que envolviam a entrada de pessoas no 

hospital devido à situação pandémica. Corroboramos com informação recolhida e 

analisada através da literatura científica consultada, e conseguimos compreender na 

prática inúmeros dos benefícios indicados nos artigos consultados. 

Consideramos ainda que a relação de ajuda e a relação psicoterapêutica estabelecida 

com os utentes é de extrema importância em todo este processo, sem esta base relacional 

nada do que nos propusemos teria sido possível. Sem a reflexão constante e diária, sem a 

consciência de nós próprios, sem compreendermos os nossos sentimentos e atitudes, sem 

o estabelecimento de parcerias com o utente e família estamos certos, que os resultados 

obtidos não teriam sido os mesmos. 

 

2.1.7. Divulgação de resultados 

A divulgação de resultados é uma fase importante uma vez que é através dela que se 

dá a conhecer todo o caminho percorrido na elaboração do projeto. Possibilita não só a 

transmissão de conhecimento à instituição onde foi desenvolvido, mas também aos seus 

clientes, à comunidade científica, e população em geral, podendo servir de exemplo para 
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outras instituições. Uma das formas de divulgação de resultados é através de um relatório, 

que consiste num trabalho escrito onde se encontra descrito todo o processo do mesmo 

(Ruivo, Ferrito e Nunes, 2010). 

Nesse sentido este documento aqui apresentado tem precisamente essa finalidade. 

Pretendemos através da leitura do mesmo apresentar todo os passos dados na sua 

concretização. Passámos por todo o processo, desde a ancoragem teórica que o envolve, 

ao problema e questão de partida, passando pela revisão da literatura e os achados e 

evidencias científicas sobre a questão colocada, e passando também pelas fases do 

planeamento, execução e avaliação.  

Pudemos também apresentar o projeto e os seus resultados em reunião de serviço, no 

local onde decorreu o estágio final. A reunião contou com a presença de todos os 

elementos da equipa de enfermagem, e onde nos foi assegurada a continuidade do projeto 

por parte do enfermeiro chefe do serviço, referindo a sua pertinência e a sua importância, 

bem como as implicações positivas que terá para os utentes e família inseridos em HD no 

futuro. 
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Parte III – REFLEXÃO SOBRE AS COMPETÊNCIAS 

 

1. ANÁLISE CRITICO-REFLEXIVA DO PROCESSO DE AQUI-

SIÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

Neste capítulo efetuamos uma análise critico-reflexiva sobre a aquisição de 

competências comuns do EE, competências específicas do EEESMP, e de competências 

de mestre em enfermagem.  

O Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro (Decreto-lei n.º 104/98 de 

21 de abril, Ordem dos Enfermeiros, 2015), no seu artigo 4º alínea 1) define enfermagem 

como: 

“a profissão que, na área da saúde, tem como objectivo prestar cuidados de 
enfermagem ao ser humano, são ou doente, ao longo do ciclo vital, e aos grupos 
sociais em que ele está integrado, de forma que mantenham, melhorem e 
recuperem a saúde, ajudando-os a atingir a sua máxima capacidade funcional tão 
rapidamente quanto possível.” 

E indica-nos ainda, na sua alínea 3) que o EE é aquele que se encontra  

“habilitado com um curso de especialização em enfermagem ou com um curso 
de estudos superiores especializados em enfermagem, a quem foi atribuído um 
título profissional que lhe reconhece competência científica, técnica e humana 
para prestar, além de cuidados de enfermagem gerais, cuidados de enfermagem 
especializados na área da sua especialidade.” 

Benner (2001) utilizou o Modelo de Dreyfus de aquisição de competências aplicado 

à enfermagem e refere que existem cinco estados de aquisição de competências. O estado 

1 ou iniciado em que o enfermeiro não detém experiência de eventuais situações com que 

possa vir a ser confrontada. O estado 2 iniciada avançada, em que já há conhecimento 

prévio de algumas situações, necessitando no entanto ainda de orientação, o estado 3 

competente, e refere que é o estado em que se encontra uma enfermeira que trabalha há 

dois ou três anos no mesmo serviço, evoluindo e adquirindo competências, o estado 4, 
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proficiente, em que a enfermeira se apercebe das situações na sua globalidade e não em 

aspetos isolados e com perceção das ações que desempenha. O último e 5º estado é o de 

perito. A enfermeira perita não se orienta por princípios analíticos, tem uma vasta 

experiência que lhe permite compreender as situações de forma intuitiva.  

 

1.1 Competências Comuns Do Enfermeiro Especialista 

O EE “é aquele a quem se reconhece competência científica, técnica e humana para 

prestar cuidados de enfermagem especializados nas áreas de especialidade de 

enfermagem” (Regulamento n.º 140/2019 de 6 de fevereiro). 

Segundo o Regulamento n.º 140/2019 de 6 de fevereiro as competências comuns são 

descritas como “competências partilhadas por todos os enfermeiros especialistas, 

independentemente da sua área de especialidade, demonstradas através da sua elevada 

capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados e, ainda, através de um suporte 

efetivo ao exercício profissional especializado no âmbito da formação, investigação e 

assessorias”. O mesmo documento refere ainda que estas competências “envolvem as 

dimensões da educação dos clientes e dos pares, de orientação, aconselhamento, 

liderança, incluindo a responsabilidade de descodificar, disseminar e levar a cabo 

investigação relevante e pertinente, que permita avançar e melhorar de forma contínua a 

prática de enfermagem” 

Quando, ao longo deste subcapítulo fizermos referência a competências, ou unidades 

de competência estaremos sempre a invocar as que vêm descritas no Regulamento n.º 

140/2019 de 6 de fevereiro.  

As competências comuns do EE dividem-se em quatro domínios, os quais passamos 

a refletir em seguida. 
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1.1.1. Competências do domínio da responsabilidade profissional, ética e legal 

O primeiro domínio referido pelo Regulamento n.º 140/2019 de 6 de fevereiro diz 

respeito à responsabilidade profissional, ética e legal. Este domínio encontra-se dividido 

em duas alíneas que o explicitam referindo que o EE: “a) Desenvolve uma prática 

profissional, ética e legal, na área da especialidade, agindo de acordo com as normas 

legais, os princípios éticos e a deontologia profissional” e “b) Garante práticas de 

cuidados que respeitem os direitos humanos e as responsabilidades profissionais” 

Toda a nossa prática clínica, durante o decurso dos estágios, bem como no nosso dia 

a dia enquanto profissionais teve por base práticas baseadas nestes princípios norteadores.  

Regemo-nos pelo Código Deontológico da profissão (Lei n.º 156/2015 de 16 de 

setembro) que no seu artigo 97º expressa que os enfermeiros estão obrigados a “a) Exercer 

a profissão com os adequados conhecimentos científicos e técnicos, com o respeito pela 

vida, pela dignidade humana e pela saúde e bem-estar da população, adotando todas as 

medidas que visem melhorar a qualidade dos cuidados e serviços de enfermagem”. 

Consideramos ainda de extrema importância e norteador  da nossa prática o artigo 99º 

que refere na sua alínea 1) que “As intervenções de enfermagem são realizadas com a 

preocupação da defesa da liberdade e da dignidade da pessoa humana e do enfermeiro” e 

na sua alínea 2) invoca os valores universais da profissão como a “igualdade”, a 

“liberdade responsável, com a capacidade de escolha, tendo em atenção o bem comum”, 

a “verdade e a justiça”, o “altruísmo e a solidariedade” e a competência e o 

aperfeiçoamento profissional”. Este artigo na sua alínea 3) indica-nos ainda os princípios 

orientadores das nossas intervenções como a “responsabilidade inerente ao papel 

assumido perante a sociedade”, “o respeito pelos direitos humanos e na relação com os 

destinatários dos cuidados” e a “excelência do exercício na profissão em geral e na relação 

com os outros profissionais”. 

Consideramos bastante importante, e pela qual nos regemos na nossa prática clínica 

durante os estágios, toda a deontologia profissional com especial ênfase no artigo 100º 

(alínea b) que invoca a responsabilização do enfermeiro pelas decisões que toma e pelos 

atos praticados ou delegados, a alínea c) que se refere à proteção e defesa da pessoa de 

práticas que contrariem o bem comum a ética e a lei), o 102º (alínea a) que envolve cuidar 
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da pessoa sem qualquer tipo de discriminação, alínea e) em que o enfermeiro deve abster-

se de juízos de valores sobre os outros, não lhe podendo impor as suas convicções ou 

filosofias de vida), o artigo 105º ( na sua alínea a) que refere que o enfermeiro deve 

informar a pessoa/família sobre os cuidados prestados,  na alínea b) que nos remete para 

o consentimento informado, pelo seu respeito, defesa e promoção), o artigo 106º (que nos 

remete para o sigilo profissional), o 107º ( que nos diz que devemos respeitar a intimidade 

da pessoa e da sua família), e por fim o artigo 110º (que nos remete para a humanização 

de cuidados, compreendendo a pessoa como única e contribuindo para a criação de um 

ambiente que favoreça o desenvolvimento das suas potencialidades). 

Durante a nossa prática tivemos ainda como documentos orientadores a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948 (ONU, 2018) que nos indica no seu artigo 1º 

que “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos”. A 

Convenção sobre os Direitos do Homem e Biomedicina (Resolução Assembleia da 

Républica, 2001) no seu artigo 4º que indica que intervenções na área da saúde, incluindo 

a investigação deve obedecer às condutas a regras da profissão, artigo 5º que remete para 

o consentimento informado, e artigo 7º que nos remete para a proteção da pessoa com 

doença mental. A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (Comissão 

Nacional da UNESCO, 2006), no seu artigo 3º que nos remete para o respeito pela 

dignidade humana e direitos humanos, o artigo 4º que refere que deve ser minimizado 

qualquer efeito nocivo que possa surgir em contexto de investigação, ainda o artigo 6º 

que nos reporta para o consentimento informado, livre e esclarecido, e que este pode ser 

retirado a qualquer momento que a pessoa assim o entenda, o artigo 8º que se refere à 

vulnerabilidade humana, o artigo 9º sobre a vida privada e a confidencialidade que lhe 

está inerente, e por fim o artigo 15º que se refere à partilha de informação pertinente sobre 

as investigações cientificas efetuadas indicando que estas devem ser partilhadas com a 

sociedade. Tivemos ainda presente a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

(União Europeia, 2016), nomeadamente o seu artigo 1º que nos remete para a dignidade 

do ser humano sendo que esta é inviolável e deve ser respeitada e protegida, o artigo 8º 

que se refere à proteção de dados,  o artigo 21º que se refere à não discriminação seja pelo 

motivo de que ordem for, e por fim o artigo 35º que se refere à proteção da saúde humana. 
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Ainda sobre a aquisição deste domínio da competência importa referir que qualquer 

decisão tomada pelo enfermeiro necessita de ser ponderada compreendendo todos os 

aspetos éticos envolvidos (Nora, Deodato, Vieira e Zoboli, 2016).  

Durante todas as prestações de cuidados tivemos também presentes o princípio da 

beneficência (que se prende com o ajudar o outro, promover o seu bem estar, reconhecer 

o seu valor moral, avaliando os riscos e minimizando danos (Koerich, Machado e Costa, 

2005)),  o principio da não-maleficência ( que consiste na abstenção de fazer mal ao 

cliente, causar-lhe danos, ou coloca-lo em situação de risco, (Koerich, Machado e Costa, 

2005)) e ainda o principio de autonomia (no que se refere à autodeterminação do outro de 

decidir sobre si próprio, e à preservação da sua liberdade, as suas crenças, valores e 

escolhas (Koerich, Machado e Costa, 2005)). 

No que diz respeito às questões legais foi também norteadora a Lei de Saúde Mental 

(Lei n.º 36/98 de 24 julho) que nos remete para os princípios gerais de saúde mental e 

para o internamento compulsivo de pessoas com doença mental. Foram tidos em conta 

especialmente o artigo 2) alínea 1 que nos indica que a “protecção da saúde mental 

efectiva-se através de medidas que contribuam para assegurar ou restabelecer o equilíbrio 

psíquico dos indivíduos, para favorecer o desenvolvimento das capacidades envolvidas 

na construção da personalidade e para promover a sua integração crítica no meio social 

em que vive”, e na sua alínea 2 que estas medidas englobam ações de prevenção aos três 

níveis (primária, secundária e terciária). A nossa prática foi ainda regida pelo artigo 5º 

que refere os direitos e deveres dos utentes, e pelo artigo 8º que nos fala nos princípios 

gerais do internamento compulsivo, o 10º (direitos e deveres processuais do internado), e 

artigo 11º direitos e deveres do internado. 

Procurámos durante toda a nossa prática clínica construir relações de parceria com o 

cliente, e também com a restante equipa multidisciplinar, refletindo sobre todas as 

tomadas de decisão com base nos princípios enumerados anteriormente, planeando, 

liderando e avaliando os processos de tomada de decisão, indo ao encontro das unidades 

de competência A1.1. que indica que o EE “Demostra uma tomada de decisão segundo 

princípios, valores e normas deontológicas”, unidade de competência A1.2. “Lidera de 

forma efetiva os processos de tomada de decisão ética na sua área de especialidade”, e 

unidade de competência A1.3. “Avalia o processo e os resultados da tomada de decisão”. 



 
 

 
dez-21 | Página 72 

 

Visitação Domiciliária como Intervenção Psicoterapêutica junto da família do utente inserido em Hospital de 

Dia de Psiquiatria |  

O projeto de intervenção desenvolvido sobre a visitação domiciliária como intervenção 

psicoterapêutica junto da família do utente inserido em Hospital de dia baseou-se também 

em todos estes aspetos, nomeadamente no respeito pelo outro e pela sua vontade, no 

consentimento informado, na inclusão da família, no respeito pelo sigilo e vida privada 

do cliente e família, e tendo por base todos os pressupostos referidos anteriormente, indo 

assim ao encontro das unidades de competência A2.1. que indica que o EE “Promove a 

proteção dos direitos humanos” e A2.2 que este “Gere, na equipa, as práticas de cuidados 

fomentando a segurança, a privacidade e a dignidade do cliente.” 

Para a aquisição desta competência também importa referir o contributo das 

disciplinas teóricas Epistemologia, Ética e Direito em Enfermagem e Saúde Mental e 

Psiquiátrica I e II. Através da frequência destas unidades curriculares, com a realização 

dos trabalhos nelas propostos, e com as aprendizagens realizadas foi possível relembrar 

e compreender muitos dos conceitos referidos, para os quais, sem a sua frequência, não 

estaríamos tão despertos. 

 

1.1.2. Competências do domínio da melhoria contínua da qualidade 

O segundo domínio das competências comuns refere-se à melhoria contínua da 

qualidade em que o EE: “a) Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte 

de iniciativas estratégicas institucionais na área da governação clínica”, “b) Desenvolve 

práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria contínua” e “c) 

Garante um ambiente terapêutico e seguro”. 

Neste domínio podemos incluir a realização do projeto de intervenção profissional 

em que investimos claramente na melhoria da qualidade dos cuidados prestados ao cliente 

inserido no HD e sua família. Todo o processo que envolveu o desenvolvimento, 

planeamento, execução e avaliação, divulgação de resultados, e liderança do projeto foi 

norteado para assegurar a melhoria continua da qualidade dos cuidados prestados indo ao 

encontro das unidades de competência descritas em B1, B1.1 “Mobiliza conhecimentos 

e habilidades, garantindo a melhoria contínua da qualidade”, B1.2. “Orienta projetos 

institucionais na área da qualidade” e B2, B2.1. “Avalia a qualidade das práticas clínicas”, 
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B2.2. “Planeia programas de melhoria contínua”, e B2.3 “Lidera programas de melhoria 

continua”. 

Para o desenvolvimento destas competências foram também importantes atividades 

desenvolvidas no decorrer do estágio 1 e estágio final.  

No estágio 1, respondendo a uma solicitação por parte da enfermeira chefe houve a 

possibilidade de elaborarmos ITs sobre algumas intervenções específicas do EEESMP. A 

realização destas ITs faz parte do projeto de melhoria continua deste serviço de 

internamento. Através de entrevista aos EEESMP do serviço, consulta da enfermeira 

chefe e enfermeira orientadora pretendemos saber quais as intervenções específicas do 

EEESMP mais utilizadas neste serviço. Após verificar quais as intervenções mais 

utilizadas, debruçamo-nos sobre as técnicas de relaxamento e sobre algumas intervenções 

de estimulação cognitiva. Todas as ITs apresentavam na sua construção objetivos, a quem 

se destina, critérios de inclusão e exclusão e descrição completa da intervenção. Após 

aprovação pela enfermeira chefe foram encaminhadas para o gabinete de qualidade para 

homologação. 

Para a aquisição das unidades de competências B3, B3.1 “Promove um ambiente 

físico, psicossocial, cultural e espiritual gerador de segurança e proteção dos 

indivíduos/grupo” houve uma preocupação constante no envolvimento dos 

clientes/família no processo de cuidados respeitando as suas crenças e valores, bem como 

assegurando medidas de proteção de dados. Todos os registos do processo de enfermagem 

foram efetuados no aplicativo informático Sclinico Hospitalar. “O SClinico Hospitalar é 

um sistema de informação evolutivo, desenvolvido pela SPMS, que nasce da vasta 

experiência com duas anteriores aplicações usadas por milhares de médicos, enfermeiros 

e outros técnicos de saúde: o SAM (Sistema de Apoio ao Médico) e o SAPE (Sistema de 

Apoio à Prática de Enfermagem)” (Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, 2021). 

Houve também uma preocupação constante com a proteção de dados dos utentes e 

família, preocupação que se pode observar na elaboração deste relatório, onde não 

constam dados que possam identificar os utentes e famílias aqui referidos.  Todas as 

atividades desenvolvidas e que careciam de registos em papel não continham o nome do 

cliente mas sim um número atribuído, para que caso alguém tivesse acesso a esses 
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documentos o utente não pudesse ser identificado, como por exemplo no decorrer da 

execução do treino metacognitivo aos utentes do HD, em que todas as sessões eram 

avaliadas em formato de papel, garantindo-se assim a confidencialidade dos dados 

obtidos. 

Quanto à unidade de competência B3.2 “Participa na gestão do risco ao nível 

institucional e/ou de unidades funcionais foi também importante a frequência de uma 

formação em serviço enquadrada no programa de melhoria contínua da instituição onde 

decorreu o estágio que teve como tema os medicamentos Look Alike Sound Alike 

(LASA) e medicamentos de alerta máximo. Esta formação teve como objetivo promover 

o aumento da segurança na administração de medicamentos, e minimizar o risco de erros 

na administração de terapêutica prescrita. Consideramos que teve também bastante 

impacto na nossa prestação a nível da qualidade dos cuidados. Ainda em relação a esta 

temática, e porque na nossa prática diária não estamos em contacto direto com alguma da 

medicação especifica utilizada nos serviços onde decorreram os estágios, necessitamos 

proceder a uma revisão da mesma, e de forma a ser mais fácil a integração de 

conhecimento, optamos por elaborar fichas terapêuticas que serviram de guia para os dois 

estágios. O Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro (REPE) (Ordem dos 

Enfermeiros, 2015, p.103) é claro quando refere no seu artigo 9º, ponto 4, alínea e) que 

os enfermeiros “Procedem à administração da terapêutica prescrita, detectando os seus 

efeitos e actuando em conformidade, devendo, em situação de emergência, agir de acordo 

com a qualificação e os conhecimentos que detêm, tendo como finalidade a manutenção 

ou recuperação das funções vitais” e que estes, segundo a alínea g) do mesmo ponto 

“Procedem ao ensino do utente sobre a administração e utilização de medicamentos ou 

tratamentos”. Ou seja, apenas com conhecimento sobre o medicamento, o seu mecanismo 

de ação, os efeitos secundários, as suas incompatibilidades com outros fármacos, o 

enfermeiro pode estar seguro aquando da administração do mesmo, e só assim poderá 

proceder ao ensino do utente de forma a capacitá-lo, e a informá-lo sobre o fármaco que 

lhe está a ser administrado. Ainda sobre este tema a deontologia profissional, no seu artigo 

109º diz-nos que o enfermeiro “procura, em todo o ato profissional, a excelência do 

exercício, assumindo o dever de: a) Analisar regularmente o trabalho efetuado e 

reconhecer eventuais falhas que mereçam mudança de atitude” (Lei n.º 156/2015 de 16 
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setembro), foi nesse sentido que procedemos durante o decorrer dos estágios, colmatando 

possíveis falhas que pudessem existir e adquirindo novos conhecimentos. 

Quanto ao contributo das unidades curriculares teóricas enquadramos aqui as 

aprendizagens efetuadas em Gestão em Saúde e Governação Clínica e Políticas e Modelos 

de Cuidados de Saúde. Consideramos que através da frequência destas unidades 

curriculares e da ancoragem teórica por elas fornecidas conseguimos promover a 

melhoria contínua de qualidade dos cuidados prestados de forma mais efetiva. 

 

1.1.3. Competências do domínio da gestão dos cuidados 

  A terceira competência comum do EE prende-se com a gestão dos cuidados 

indicando que este “a) Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua 

equipa e a articulação na equipa de saúde”, e “b) Adapta a liderança e a gestão dos 

recursos às situações e ao contexto, visando a garantia da qualidade dos cuidados”. 

As unidades funcionais relacionadas com a alínea a) são as seguintes C1.1 “Otimiza 

o processo de cuidados ao nível da tomada de decisão”, C1.2 “Supervisiona as tarefas 

delegadas, garantindo a segurança e a qualidade. 

Durante o decorrer dos estágios houve oportunidade de participar em decisões em 

equipa, discussões de casos com a equipa de enfermagem e equipa multidisciplinar, 

contribuindo para isso a participação em reuniões de enfermagem e reuniões de equipa 

multidisciplinar dos serviços. Consideramos também importante compreender que há 

situações que necessitamos de encaminhar o cliente ou membros da sua família para 

outros profissionais de saúde, esta situação aconteceu nomeadamente com uma das 

familiares que integrou o projeto de intervenção, aquando de uma das visitas verificamos 

que esta cuidadora necessitava de uma avaliação diferenciada, e foi encaminhada para o 

seu médico de família para que fosse dado início ao processo de referência para consulta 

de psicologia nos cuidados de saúde primários. Quanto às tarefas a delegar em contexto 

de HD não houve oportunidade para desenvolver esta unidade de competência uma vez 

que na equipa multidisciplinar conta apenas com uma enfermeira. A nível do 

internamento em situações muito pontuais houve possibilidade de delegar tarefas nos 
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assistentes operacionais, mas sempre com supervisão também da enfermeira perceptora. 

No entanto seguimos o que vem explicito no código deontológico de enfermagem (Lei 

n.º 156/2015 de 16 setembro) no artigo 109º alínea e) que refere que o enfermeiro tem o 

dever de “Garantir a qualidade e assegurar a continuidade dos cuidados das atividades 

que delegar, assumindo a responsabilidade pelos mesmos.” 

Em relação as competências C2.1 “Otimiza o trabalho da equipa adequando os 

recursos às necessidades de cuidados” e C2.2. “Adapta o estilo de liderança, do local de 

trabalho adequando-o ao clima organizacional e favorecendo a melhor resposta do grupo 

e dos indivíduos” consideramos que a implementação do projeto de intervenção teve 

também um papel decisivo na aquisição das mesmas. A participação nas consultas de 

saúde comunitária e nas consultas de enfermagem de gerontopsiquiatria foi também 

importante pois deu-nos a oportunidade de mudar de contexto, estarmos inseridas em 

outras equipas multidisciplinares, com outros profissionais de saúde, e foi necessária 

adaptação no sentido de otimizar o trabalho de equipa às necessidades dos cuidados que 

eram prestados.   

O artigo 109º do código deontológico (Lei n.º 156/2015 de 16 setembro) na sua alínea 

b) refere que o enfermeiro assume o dever de “Procurar adequar normas de qualidade dos 

cuidados às necessidades concretas da pessoa”. Neste caso os cuidados prestados nestas 

consultas eram diferentes dos prestados em contexto de HD. Foi necessário compreender 

qual o método de trabalho dos colegas, compreender quais os objetivos concretos das 

consultas, e quais os cuidados que deveriam ser prestados. 

O contributo das unidades curriculares de Enfermagem em Saúde Mental e 

Psiquiátrica II e a Avaliação Diagnóstica e Intervenção Terapêutica foram valiosos para 

que conseguíssemos aumentar o nosso leque de conhecimentos melhorando a nossa 

informação para as tomadas de decisão relacionadas com o processo de cuidar. 
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1.1.4. Competências do domínio do desenvolvimento das aprendizagens 

profissionais 

As duas competências descritas neste domínio, no Regulamento n.º 140/2019 de 6 

de fevereiro, são as seguintes: “a) Desenvolver o autoconhecimento e a assertividade” e 

“b) Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica” 

Apesar de estarem a ser descritas as competências comuns ao EE não podemos 

dissociar a área da especialidade na unidade de competência D1.1 que refere que o EE 

“Detém consciência de si enquanto pessoa e enfermeiro”. Esta competência começou a 

ser adquirida ainda na fase teórica do curso de mestrado nomeadamente nas disciplinas 

de Desenvolvimento Pessoal e Relação de Ajuda. Estas duas unidades curriculares foram 

imprescindíveis para o desenvolvimento do nosso autoconhecimento. Todos os trabalhos 

realizados nestas unidades curriculares, as reflexões profundas sobre as nossas vivências, 

sobre as opções que tomamos e o porque dessas opções, o nosso eu enquanto pessoa e o 

nosso eu enquanto enfermeiro, foi fundamental para que nesta fase de estágios 

conseguimos compreender o porquê de agir de determinada forma e não de outra, 

compreender processos de contratransferência que pudessem ocorrer na relação com o 

outro, compreender porque determinada situação ressoava em nós de forma diferente, e 

compreender ainda os nossos limites na relação com o outro. 

Os estágios foram momentos únicos de interação com os clientes e com as suas 

famílias. O conhecimento que detemos de nós enquanto pessoas e enquanto enfermeiras 

tornou mais fácil a relação terapêutica estabelecida com os clientes que tivemos 

oportunidade de cuidar. 

Quanto às unidades de competência D2.1. “Responsabiliza-se por ser facilitador da 

aprendizagem, em contexto de trabalho”, D2.2. “Suporta a prática clínica em evidência 

científica” e D2.3 “Promove a formulação e implementação de padrões e procedimentos 

para a prática especializada no ambiente de trabalho” consideramos que também com o 

desenvolvimento do projeto atingimos todas as unidades de competências referidas. 

Suportamos a nossa prática clínica em evidência científica, todo o projeto foi delineado 

tendo por base também metodologia científica, procuramos as mais recentes evidências 

teórica. Como refere Benner (2001, p.32) a “teoria é um excelente instrumento para 
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explicar e predizer. Dá forma às perguntas e permite o exame sistemático de uma 

sequência de acontecimentos”. A mesma autora refere ainda que o conhecimento 

desenvolvido numa disciplina “consiste em desenvolver o conhecimento prático (saber 

fazer), graças a estudos científicos e investigações fundados sobre a teoria e pelo registo 

do "saber fazer" existente, desenvolvido ao longo da experiência clínica vivida, aquando 

da prática dessa disciplina”. (p. 32) Ou seja, é através da investigação baseada em 

evidência científica que o conhecimento prático se desenvolve. Para a aquisição destas 

unidades de competência a revisão sistemática da literatura foi fundamental para o 

desenrolar do projeto bem como das intervenções desenvolvidas durante o mesmo. Em 

relação ao projeto houve ainda a oportunidade, como referido, de o apresentar a toda a 

equipa já na sua fase final, portanto com a apresentação dos resultados obtidos, 

demonstrando assim a sua relevância. Durante este processo muito contribuiu o apoio e 

experiência da enfermeira perceptora que foi de uma ajuda inestimável na implementação 

do projeto, e no garante da sua continuidade no futuro. 

Outras atividades que contribuíram para a aquisição destas competências foram as 

sessões de psicoeducação realizadas aos clientes e família.  

No estágio 1, pudemos observar que para a grande maioria dos utentes aquele já não 

era o seu primeiro internamento, quando questionados sobre o motivo da recaída muitos 

referiam que paravam de tomar a medicação prescrita. Alguns utentes referiam que a 

medicação os deixava sem força, outros que não tomavam por esquecimento. Uma das 

clientes que se encontrava internada com diagnóstico de esquizofrenia, com ideias 

delirantes de conteúdo místico e religioso chegou mesmo a afirmar que “quando paro 

com a medicação é como que voltar para trás, quando começo novamente a tomá-la nunca 

volto ao ponto em que estava, parece que fico sempre pior” (sic). Vários estudos e 

documentos corroboram a problemática da adesão ao regime medicamentoso (Rodrigues 

e Prates, 2011; Martins, Martins e Santos, 2017; Ramos, Fonseca e Santos, 2013; Ordem 

dos Enfermeiros, 2009; Cabral e Silva, 2009, entre outros), e remetem para a dificuldade 

que existe na gestão do regime medicamentoso por parte da pessoa ou mesmo dos seus 

cuidadores. Ramos, Fonseca e Santos (2013) referem mesmo que “a adesão constitui o 

factor determinante do êxito ou falência da terapêutica e do consequente prognóstico do 

doente”. Dada a frequência com que esta situação nos foi relatada por diversos utentes 
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concluímos que esta era uma área de intervenção pertinente. Decidimos assim organizar, 

com a anuência da enfermeira orientadora e enfermeira chefe do serviço, uma sessão 

sobre a adesão ao regime medicamentoso (Apêndice I). 

Quanto a esta competência tivemos ainda em conta o descrito no código deontológico 

(Lei n.º 156/2015 de 16 de setembro), no seu artigo 109º, na sua alínea c) que nos indica 

que o enfermeiro tem o dever de “Manter a atualização continua dos seus conhecimentos 

e utilizar de forma competente as tecnologias, sem esquecer a formação permanente e 

aprofundada nas ciências humanas”. 

Para a aquisição desta competência foram também importantes as formações e 

workshops que participamos no decorrer dos estágios, rentabilizando assim as 

oportunidades de aprendizagem. Foram várias as temáticas abordadas nestas formações 

nomeadamente a formação sobre medicamentos LASA que referimos, formação em 

comunicação de más noticias (explicitação do protocolo SPIKES), escalas e aferição entre 

cotadores, e workshop sobre comunicação para a prevenção do suicídio (promovida pela 

campanha nacional de prevenção do suicídio), que em muito contribuíram para uma 

prática clínica cientificamente mais fundamentada, indo de encontro dos enunciados das 

competências descritas acima. 

Para a aquisição destas últimas unidades de competência é importante referir que sem 

o aporte teórico fornecido pelas unidades curriculares de investigação em enfermagem, 

formação e supervisão em enfermagem, e avaliação diagnóstica e intervenção terapêutica 

estas não teriam sido atingidas. O suporte teórico fornecido durante a aulas (presenciais 

e online) foi fundamental para a construção do projeto que aqui se apresentou, e 

salientamos a importância dos conhecimentos adquiridos nestas unidades curriculares a 

nível da metodologia projeto, as sessões de psicoeducação efetuadas aos clientes e 

famílias, bem como todos os instrumentos de diagnóstico utilizados no decorrer do 

estágio 1 e estágio final, destacando neste caso a avaliação diagnóstica e a entrevista.    
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1.2. Competências Específicas Do Enfermeiro Especialista Em Enfermagem 

De Saúde Mental E Psiquiátrica 

A ESMP tem como foco a promoção, prevenção, diagnóstico e intervenção “perante 

respostas humanas desajustadas ou desadaptadas aos processos de transição, geradores de 

sofrimento, alteração ou doença mental” (Regulamento n.º 515/2018 de 7 de agosto).  

No que respeita aos cuidados de enfermagem a sua finalidade é ajudar a pessoa a 

atingir a máxima capacidade funcional, a manter, melhorar e a recuperar a sua saúde, o 

mais rapidamente possível. Sendo que, as pessoas em processo de sofrimento ou 

perturbação mental, quando cuidadas por EEESMP tem ganhos em saúde, e diminuem 

consideravelmente o grau de incapacidade que a doença provoca (Regulamento n.º 

515/2018 de 7 de agosto). 

Segundo o documento citado são “as competências de âmbito psicoterapêutico, que 

permitem ao enfermeiro EESMP desenvolver um juízo clínico singular, logo uma prática 

clínica em enfermagem distinta das outras áreas de especialidade.”  

Ainda segundo a mesma fonte o processo de cuidar ao longo de todo o ciclo vital, 

passa pela promoção e proteção da saúde mental bem como pela prevenção, tratamento e 

reabilitação psicossocial da pessoa com doença mental, e é através das competências 

psicoterapêuticas que o enfermeiro desenvolve uma compreensão e intervenção 

terapêutica eficaz. 

No Regulamento n.º 515/2018 de 7 de agosto encontram-se expressas as 

competências do EE bem como as descrições e unidades funcionais que o compõem, e é 

com base nesse documento que apresentamos a análise crítica-reflexiva sobre a aquisição 

das mesmas. 

 

 

1.2.1. Detém um elevado conhecimento e consciência de si enquanto pessoa e 

enfermeiro, mercê de vivências e processos de autoconhecimento, desenvolvimento 

pessoal e profissional  

No Regulamento n.º 515/2018 de 7 de agosto o descritivo desta competência refere 

que: 
“A capacidade de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, 
mediante a vivência de técnicas psicoterapêuticas e sócio terapêuticas, é 
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central para a prática de enfermagem de saúde mental, visto que, ao 
interferir na capacidade para estabelecer uma relação terapêutica e 
desenvolver intervenções psicoterapêuticas, sócio terapêuticas, 
psicossociais e psicoeducativas condiciona os resultados esperados.” 

 

Assim, podemos compreender que só através do autoconhecimento aliado ao 

desenvolvimento pessoal é possível prestar cuidados de qualidade, estabelecer uma 

relação terapêutica com a pessoa cuidada, e obter resultados traduzidos em ganhos de 

saúde para a pessoa/família ou grupo aos quais se prestam cuidados. 

Esta competência encontra-se intimamente ligada com a competência D1. do 

Regulamento n.º 140/2019 de 6 de fevereiro, que nos diz que o EE deve “desenvolver o 

autoconhecimento e a assertividade”. Muito do que referimos no capítulo anterior na 

reflexão sobre esta competência enquadra-se neste subcapítulo. A frequências das 

unidades curriculares mencionadas, as reflexões e exercícios efetuados ao longo das 

mesmas, foram fatores decisivos para a contribuição na aquisição desta competência 

especifica do EEESMP.  

A reflexão profunda sobre o que era realizado na prática foi também uma constante 

ao longo dos estágios. Compreender as nossas emoções, o porquê de reagir de 

determinada forma e não de outra, resistências que pudessem ocorrer em relação ao outro, 

perceber as nossas reações corporais e comportamentos foi também importante. Este 

trabalho era muitas das vezes desenvolvido em conjunto com as enfermeiras perceptoras. 

Estas reflexões conjuntas foram muito importantes, uma vez que estas EEESMP detêm 

um elevado conhecimento nesta área específica, e o seu contributo era sempre de extrema 

relevância para nos fazer refletir e ver por vezes outras formas de abordar algumas 

temáticas. Chalifour (2008, p.7) refere que uma  

“análise sistemática das nossas intervenções, permite constatar que estas 
são diretamente influenciadas pela nossa personalidade, conhecimentos 
e habilidades profissionais, pela nossa concepção de pessoa e saúde, pela 
nossa compreensão das razões e princípios na origem da necessidade da 
ajuda psicológica e ainda, pela nossa representação do papel daquele que 
ajuda e do ajudado e ainda, que elas variam segundo o contexto”   

Neste sentido, procurámos ao longo de todo este percurso identificar os nossos 

sentimentos, valores e fatores pessoais que poderiam interferir na relação terapêutica com 

a pessoa que estava junto a nós. Procurando gerir fenómenos de transferência e 

contratransferência que pudessem surgir, mantendo sempre os limites do contexto da 
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relação profissional, com respeito pelo outro, aceitando o outro como ele é, e com todos 

os princípios que enumeramos no capítulo anterior, na primeira competência comum do 

EE. Corroboramos o que é descrito por Phaneuf (2005, p.164) que refere que a 

“enfermeira, nas suas relações com o doente, deve fazer prova de abertura ao que é a outra 

pessoa, ao que ela diz e ao que ela experimenta” e ainda que esta “deve manifestar a 

flexibilidade desejada para aceitar a pessoa doente com os seus valores, as suas 

recriminações, o seu carácter e as suas variações de humor frequentemente provocadas 

pela dor, a inquietude e a ansiedade” (p.165). 

É também necessário que o EEESMP compreenda o cliente que tem junto a si e ao 

qual presta cuidados. Pio Abreu (2011, p.23) refere que para compreender o outro é 

“necessário co- experimentar, actualizar as vivências do outro dentro de nós, na nossa 

interioridade”, e refere ainda que o profissional “necessita de possuir uma vivência 

interior rica, grande disponibilidade e empatia. Necessita ainda de estar atento a tudo 

quanto, vindo do outro, se pode tornar significativo: auto-descrições verbais ou escritas, 

obras produzidas, mímica e postura, pequenos sinais” (p.23). 

Para ir de encontro ao que é dito pelo autor citado anteriormente é necessário a 

mobilização de aptidões de comunicação na relação com o cliente. Acerca desta temática 

Chalifour (2008) refere que o profissional necessita de abertura e disponibilidade perante 

o cliente, e requere também conhecer-se a si mesmo e compreender de que forma o seu 

“eu” interfere na relação que se estabelece. Deve também ter presente a comunicação não 

verbal (o toque, a distância, as posições, o olhar, o odor, a escuta, o silêncio, o convite a 

prosseguir) e a comunicação verbal (os reflexos, a síntese, as questões, os feed-backs e a 

revelação de si, o conselho e a informação). Todas estas particularidades são 

extremamente importantes e não devem ser descuradas. Um exercício que contribuiu 

particularmente para a aquisição desta consciência de nós próprios aconteceu na unidade 

curricular de Relação de Ajuda, onde nos foi pedido para realizar uma entrevista fictícia 

a um dos nossos colegas, entrevista essa que foi gravada em formato de vídeo. A reflexão 

feita com base nesse exercício foi fundamental para nos darmos conta de como estamos 

perante o outro, como nos movimentamos, que postura adotamos, que tipo de 

comunicação verbal e não verbal mais utilizamos. Este exercício deu-nos também a 
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possibilidade de refletir e reformular algumas características que pudéssemos achar não 

serem as mais adequadas na relação com o outro. 

Este conhecimento e consciência de nós próprios foi fundamental na relação que 

estabelecemos com os clientes com os quais nos cruzamos no decorrer dos estágios, e foi 

também muito importante no que diz respeito à execução do projeto. O projeto de 

intervenção, como explicado anteriormente, consistiu na realização de visitas 

domiciliárias aos familiares dos utentes que integravam o HD de psiquiatria do local onde 

decorreu o estágio final. Como podemos constatar o projeto demonstrou resultados 

positivos, cumprindo com os objetivos inicialmente propostos. Nada disto teria sido 

possível sem estabelecer com estas famílias uma relação terapêutica ao longo das semanas 

em que decorreu o projeto. Foi através do estabelecimento da relação terapêutica que 

conseguimos entrar no espaço privado daquelas famílias e não nos sentirmos intrusos, 

conseguimos compreender as suas necessidades específicas, diferentes de família para 

família, foi também isso que nos levou a alterar o que inicialmente tínhamos projetado, 

compreendendo que cada família é única necessitando de um plano de intervenção 

específico. Foi através da relação terapêutica que se estabeleceu que conseguimos 

compreender quais os fatores de stress que ameaçavam a homeostasia de cada família e 

intervir nesses mesmos fatores de forma a minimizá-los, seguindo assim o descrito no 

Modelo dos Sistemas de Betty Neuman, modelo esse que serviu de ancoragem teórica 

para o desenvolvimento deste projeto.  

Uma das situações que nos levou a refletir sobre esta tomada de consciência de nós 

próprias, e dos nossos receios prendeu-se com os clientes que manifestavam a presença 

de delírios (“falsas crenças pessoais, não consistentes com a inteligência ou cultura da 

pessoa. A pessoa continua a ter a crença apesar da prova óbvia de que esta é falsa e/ou 

irracional”, Townsed, 2011, p. 900) e alucinações (“falsas percepções sensoriais não 

associadas a estímulos externos reais. As alucinações podem envolver qualquer um dos 

cinco sentidos” Townsed, 2011, p.897) mais marcados. Estes eram os utentes com que 

inicialmente sentíamos mais receios em estabelecer uma relação terapêutica. Foi 

necessário identificar o porquê, quais os nossos sentimentos, emoções e atitudes 

relacionadas com esta situação específica. Após reflexão chegamos à conclusão de que, 

provavelmente, o receio se devia a não saber o que esperar, que comportamentos o outro 
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poderia ou não ter. O estigma associado à doença mental acabou por estar presente de 

forma inconsciente no início do estágio. E só após reflexão sobre quais as causas deste 

desconforto chegámos a essa conclusão. O “estigma relacionado com a doença mental 

provém do medo do desconhecido, e um conjunto de falsas crenças que origina a falta de 

conhecimento e compreensão” (Regulamento n.º 356/2015 de 25 de junho). Foi muito 

importante realizar esta introspeção e compreender que era o medo do desconhecido que 

nos levava a sentir este receio infundado. Assim que compreendemos esta situação 

compreendemos também que não fazia sentido sentirmo-nos desta forma. 

Compreendemos que os delírios e alucinações faziam parte daquelas pessoas, faziam 

parte do seu todo, que aquelas pessoas não eram os seus delírios nem as suas alucinações, 

tornando-se fácil interagir, comunicar e estabelecer uma relação terapêutica com elas. 

Situações como por exemplo uma pessoa que deu entrada na UIP com delírios de 

envenenamento. Quando fomos supervisionar a sua alimentação verificamos que o cliente 

estava a olhar para a comida sem conseguir ingerir nenhum alimento. Questionado sobre 

o porquê de não se alimentar, se a comida não estaria do seu agrado, o cliente apenas 

abanava a cabeça e dizia que não se passava nada. Quando questionado sobre se tinha 

fome, disse-nos que sim. Questionámos, novamente, o motivo de não estar a comer, se 

estava com fome e a comida até lhe parecia boa. Olhou para nós quase a chorar e disse 

que o garfo estava com uma cor diferente e que o queriam envenenar. E de facto o utente 

tinha razão, não sobre o envenenamento, mas sobre a cor do garfo. Os talheres utilizados 

naquele serviço são de plástico duro, no entanto com as lavagens acabam por ficar com 

tonalidades distintas, e este garfo específico tinha de facto as pontas amarelas. 

Poderíamos ter optado por executar a técnica de orientação para a realidade, mas neste 

caso específico e neste contexto, analisando a situação do utente, a fome visível com que 

se encontrava, a angustia por querer comer e não conseguir por acreditar mesmo que 

estaria a ser envenenado, a solução que encontramos foi a de ir buscar outro garfo à copa. 

Quando lhe entregamos o novo garfo, o utente agradeceu e começou a comer, ingerindo 

quase a totalidade do que lhe foi oferecido.  

Em todas as intervenções psicoterapêuticas, socioterapêuticas, psicossociais e 

psicoeducacionais que realizamos (quer em contexto de internamento, quer em contexto 

de HD, e ainda nas restantes valências em que tivemos a oportunidade de participar como 

as consultas de saúde mental comunitárias e as consultas de enfermagem de 
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gerontopsiquiatria, e também na realização e concretização de todo o projeto de 

intervenção)  tivemos sempre por base tudo o que acabamos de enumerar indo ao encontro 

da unidade de competência F1.1 que refere que o EEESMP “Demonstra tomada de 

consciência de si mesmo durante a relação terapêutica e a realização de intervenções 

psicoterapêuticas, sócio terapêuticas, psicossociais e psicoeducativas.” 

 

1.2.2. Assiste a pessoa ao longo do ciclo de vida, família, grupos e comunidade na 

otimização da saúde mental 

A segunda competência enumerada no Regulamento n.º 515/2018 de 7 de agosto 

indica que o EEESMP procede à “Recolha de informação necessária e pertinente à 

compreensão do estado de saúde mental dos clientes, incluindo a promoção da saúde, 

proteção da saúde e a prevenção da perturbação mental”, e que o  “processo de avaliação 

exige a mobilização de aptidões de comunicação, sensibilidade cultural e linguística, 

técnica de entrevista, de observação do comportamento, de revisão dos registos, avaliação 

abrangente do cliente e dos sistemas relevantes.” 

Esta competência encontra-se dividida em três unidades de competência: F2.1. 

“Executa uma avaliação abrangente das necessidades em saúde mental de um grupo ou 

comunidade, nos diversos contextos sociais e territoriais ocupados pelo cliente”, F2.2 

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

ênfase na história de saúde mental do indivíduo e família” e F2.3 “Coordena, implementa 

e desenvolve projetos de promoção e proteção da saúde mental e prevenção da 

perturbação mental na comunidade e grupos”. 

Quanto às unidades de competência descritas em F2.1 e F2.2, durante todo o percurso 

prático do presente mestrado foi-nos possível, quer em contexto de internamento, em 

contexto de HD e em visitação domiciliária, proceder à avaliação das necessidades de 

saúde mental da pessoa, grupo e família.  

Foi-nos apresentado no primeiro dia de estágio da UIP o documento utilizado como 

guia para o preenchimento da folha de passagem de turno. Todo o processo de 

enfermagem do utente encontrava-se no aplicativo informático, no entanto a folha de 

passagem de turno mantinha-se ainda em formato papel. Para preenchimento desta folha 
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era necessário efetuar a recolha de dados sobre o utente, tais como: biótipo, apresentação 

postura e aspeto, contato, comportamento, atitude, mimica e expressão, comportamento 

motor, consciência, orientação, memória e atenção, discurso verbal e linguagem, 

alterações sensório-percetivas, alterações do pensamento, alterações de consciência do 

corpo, humor, reatividade emocional, alterações da vivência do eu e alterações da vida 

instintiva. Este documento era preenchido aquando da entrada do cliente na UIP e alterado 

quando necessário, sendo um complemento valioso ao aplicativo informático que muitas 

das vezes não conseguia dar resposta a determinadas especificidades da área.  

Como referem Ribeiro e Zagão (2021) os registos de enfermagem são “um 

importante veículo de comunicação que reflete o atendimento e o tratamento prestado, 

num dado período, e pauteiam a sequência da continuidade da prestação de cuidados, não 

só pela equipa de enfermagem, mas também pela equipa multidisciplinar” (p.59) e 

indicam que 
“A enfermagem desempenha um papel importante dentro das 
organizações de saúde, prestando assistência direta e ininterrupta ao 
cliente, e os seus registos no plano de cuidados de enfermagem, são 
documentos ricos de informação, uma ferramenta essencial para 
assegurar a continuidade dos cuidados, ao mesmo tempo que promovem 
a comunicabilidade entre os profissionais de saúde, objetivando melhores 
cuidados e maiores ganhos em saúde.” (p.59) 

Para estas autoras o processo clínico do cliente deve ser completo e adequado de 

forma a não comprometer a assistência prestada ao cliente, bem como a continuidade de 

cuidados. A informação recolhida por esta fonte não deve ser menosprezada uma vez que 

dá visibilidade ao trabalho do enfermeiro, apresentando a avaliação, monitorização e 

planeamento das suas ações, e promovendo a continuidade de cuidados. 

Com base nestes pressupostos houve sempre o cuidado de registar todos os dados 

relacionados com o cliente, quer em formato de papel quer em formato informático. 

O documento referido foi orientador para a recolha de informação necessária e pertinente 

para a compreensão do estado de saúde mental do cliente.  

Nesta fase inicial do estágio 1 tivemos também contacto com o domínio da 

psicopatologia (que nos foi apresentada ainda na fase teórica do curso de mestrado), sendo 

esta segundo Pio Abreu (2011, p.18) uma “ciência autónoma, com metodologia 

independente e objectivos que transcendem a prática médica, antes dirigidos ao 

conhecimento do homem.” 
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Este autor afirma que, para entender o cliente importa mais a forma como este 

vivencia as situações, as suas verdades sobre o mundo ao invés da realidade objetiva, 

como as coisas que ele vivencia ou entende. A psicopatologia procura “compreender os 

doentes, e não discutir nem aferir com eles a sua própria verdade” (Pio Abreu, 2011). 

Esta temática foi de extrema importância para a realização das entrevistas, a par da 

comunicação e da relação de ajuda que falamos anteriormente, a psicopatologia foi uma 

ferramenta de trabalho essencial.  

Como referido a entrevista assume um papel preponderante como instrumento de 

trabalho do EEESMP. Ao longo dos estágios foi possível realizarmos vários tipos de 

entrevistas. A entrevista inicial foi uma das utilizadas, que como indica Chalifour (2009, 

p.82) “é um encontro formal ao longo do qual aquele que ajuda e aquele que é ajudado 

entram em contacto pela primeira vez com o objectivo de se conhecer, de clarificar um 

pedido de ajuda, de determinar os serviços mais adequados para lhe responder” e ainda 

“de acordo com a situação, permitir ao interveniente oferecer ajuda ou orientar o cliente 

para o recurso mais apropriado” (p.82). Utilizámos este tipo de entrevista na UIP, mas 

principalmente a nível do HD na realização das visitas domiciliárias com as famílias dos 

utentes inseridos no projeto com o propósito de compreender que tipo de ajuda 

poderíamos oferecer, que tipo de intervenção seria a mais adequada para aquelas pessoas, 

ou se seria necessário ainda orientar para outros serviços, como chegou a acontecer com 

uma das familiares inseridas no projeto. Houve ainda oportunidade de realizar entrevistas 

formais não estruturadas para que os clientes e familiares pudessem “favorecer a 

consciência de si (awareness) e a emergência de recursos, deste modo permitindo ao 

cliente fazer escolhas em função das suas características e valores considerando, 

simultaneamente, as condições do ambiente que o envolve e, viver plenamente a sua vida” 

(Chalifour, 2009, p.103).  

Foi através da entrevista, com questões mais ou menos direcionadas, que começamos 

a conhecer e a compreender o outro, compreender quais as variáveis do cliente 

(fisiológicas, psicológicas, socioculturais, de desenvolvimento e espirituais), bem como 

os fatores de stress (intra, inter e extrapessoais) que estão presentes e que afetam a 

homeostasia do cliente ou da família, com a finalidade de promover o bem estar ideal pra 
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o cliente/família com o maior grau possível de estabilidade como preconizado no modelo 

dos sistemas de Betty Neuman (Neuman e Fawcett, 2011). 

Ao mesmo tempo que a entrevista decorre existem também repercussões a nível do 

profissional que a executa. Os conhecimentos adquiridos através desta área permitiram-

nos ter outra visão do cliente, permitem-nos ter a noção do que devemos observar para 

além do que nos está a ser dito e transmitido, levando-nos a fazer uma avaliação mais 

abrangente das necessidades em saúde mental deste. 

  Uma das questões com as quais nos deparamos no primeiro estágio e que está 

diretamente relacionada com as unidades de competências acima identificadas prende-se 

com o facto de poder existir algum tipo de erro a nível de avaliação do cliente. Por 

exemplo, no que diz respeito aos delírios, nomeadamente o que é concretamente delírio 

e o que não é, foi também para nós motivo de reflexão.  Se existem casos que não nos 

suscitam dúvidas nenhumas que estamos perante a presença de delírios, outras vezes pode 

não ser assim tão linear. Um caso concreto com o qual nos deparamos foi o de uma utente 

que deu entrada no serviço da UIP com diagnóstico de perturbação bipolar em fase 

maníaca com agitação psicomotora marcada, pensamento com fuga de ideias, hostilidade, 

atenção não captável e delírios persecutórios. Aquando do internamento encontrava-se 

bastante instável, dizendo frases sem sentidos ou sem contexto aparente. Tratava-se de 

uma senhora que não tinha crítica para a sua doença e que queria sair do serviço, dizendo 

mesmo que só tinha de ir a casa e voltar. No meio de toda esta situação a senhora 

verbalizava frases como “a minha casa vai arder, a minha casa vai arder, eu vou lá e já 

volto, se não a casa vai arder… Se não for fico sem casa” (sic). Após alguma insistência 

nesta temática a equipa de enfermagem que estava de serviço nesse dia começou a 

considerar que alguma daquela informação poderia ser verídica. Conseguiu contactar-se 

um familiar da utente que confirmou que de facto a braseira tinha ficado acesa, mas que 

após o internamento da utente o familiar ao dirigir-se à casa desta verificou essa situação 

e desligou o equipamento. Quando se explicou à utente que a braseira já se encontrava 

desligada esta acabou por ficar mais tranquila colaborando com o que lhe era solicitado. 

Sanati e Kyratsous (2015) no artigo intitulado “Epistemic injustice in assessment of 

delusions” referem que existe muitas vezes injustiças, que geram resultados negativos a 

nível do tratamento da pessoa. Quando tudo o que a pessoa (que apresenta delírios) diz, 
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é considerado um delírio, esta acaba por sofrer o preconceito por parte dos outros, e 

muitas vezes até mesmo preconceito por parte dos profissionais. Por sua vez o preconceito 

leva ao aumento do estigma, e este irá ter implicações diretas na recuperação da pessoa. 

Quando o que o paciente diz é erroneamente avaliado como delírio, existem também 

implicações a nível da relação entre o utente e o profissional, e ainda a nível da autoestima 

deste, uma vez que as suas declarações, que são reais, acabam por ser ignoradas. Tendo 

em conta este artigo considera-se que a equipa de enfermagem procedeu de forma correta, 

não desvalorizando o que foi dito pela utente, procurando avaliar a sua veracidade, 

fomentando uma atitude que levou ao princípio de uma relação de qualidade entre a utente 

e a equipa de enfermagem.  

Quanto à unidade de competência F2.3 descrita anteriormente consideramos, 

novamente que tudo o que envolveu a concretização do projeto de intervenção contribuiu 

para a sua aquisição. O projeto de intervenção centrou-se precisamente no cliente e na 

sua família, tendo por base a promoção e proteção da saúde mental, bem como a 

prevenção de doença mental.  Este foi um projeto de intervenção centrado na pessoa com 

doença mental e na sua família, mas tem claramente repercussões a nível da sociedade 

onde estes estão inseridos. Através da psicoeducação, e de outras intervenções 

psicoterapêuticas, promovemos o bem-estar dos clientes e dos seus cuidadores, houve 

uma redução no nível de sobrecarga sentida pelos familiares cuidadores, ocorrendo 

alteração a nível deste diagnóstico traçado no início do projeto. 

Como descrito no Regulamento n.º 515/2018 de 7 de agosto as intervenções do 

EEESMP 

“visam contribuir para a adequação das respostas da pessoa doente e 
família face aos problemas específicos relacionados com a doença mental 
(adesão à terapêutica, auto cuidado, ocupação útil, stress do prestador de 
cuidados, etc.), tendo como objetivo evitar o agravamento da situação e 
a desinserção social da pessoa doente, e promover a recuperação e 
qualidade de vida de toda a família.” 

O projeto implementado procurou precisamente dar resposta a todas estas situações, 

procuramos intervir a nível da adesão terapêutica, do autocuidado, da ocupação útil e do 

stress dos familiares cuidadores, tendo em vista a promoção da qualidade de vida de toda 
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a família. E dando resposta a esta unidade de competência coube-nos a nós a sua 

coordenação, implementação e desenvolvimento, e ainda a sua avaliação. 

 

1.2.3. Ajuda a pessoa ao longo do ciclo de vida, integrada na família, grupos e co-

munidade a recuperar a saúde mental, mobilizando as dinâmicas próprias de 

cada contexto 

A terceira competência do EEESMP referida no Regulamento n.º 515/2018 de 7 de 

agosto encontra-se intimamente interligada com a competência descrita anteriormente, e 

divide-se em cinco unidades de competência: 

• “F3.1. Estabelece o diagnóstico de saúde mental da pessoa, família, grupo e co-

munidade.” 

• “F3.2. Identifica os resultados esperados com a implementação dos projetos de 

saúde dos clientes, mobilizando indicadores sensíveis em saúde mental.” 

• “F3.3. Realiza e implementa o planeamento de cuidados em saúde mental de um 

grupo ou comunidade.” 

• “F3.4. Realiza e implementa um plano de cuidados individualizado em saúde 

mental ao cliente, com base nos diagnósticos de enfermagem e resultados espera-

dos.” 

• “F3.5. Recorre à metodologia de gestão de caso no exercício da prática clínica em 

saúde mental e psiquiátrica, com o objetivo de ajudar o cliente a conseguir o 

acesso aos recursos apropriados e a escolher as opções mais ajustadas em cuidados 

de saúde.” 

Esta competência reflete todo o processo de enfermagem. “O processo de 

enfermagem encontra-se dividido em cinco passos essenciais – avaliação inicial, 

diagnóstico, planeamento, implementação e avaliação final –, que visam ajudar o 

enfermeiro a abordar, de forma estruturada e rigorosa, situações potencialmente 

conducentes a problemas” (Gonçalves, Sampaio e Sequeira, 2020, p.87).  

Ao longo dos estágios a linguagem utilizada nos processos de enfermagem que 

estabelecemos junto dos clientes e famílias tiveram por base a CIPE® versão de 2015 

(Ordem dos Enfermeiros, 2016), que preconiza um modelo que tem por base 7 eixos. O 
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foco “área de atenção relevante para a enfermagem” (p.35); juízo “opinião clínica ou 

determinação relativamente ao foco da prática de enfermagem” (p.91); recursos “forma 

ou método de concretizar uma intervenção” (p.95); ação “processo intencional aplicado 

a/ou desempenhado por um cliente” (p.111); tempo “o ponto, período, instante, intervalo 

ou duração de uma ocorrência” (p. 123); localização “orientação anatómica ou sequencial 

de um diagnóstico ou intervenção” (p.129); e o cliente “sujeito a quem o diagnóstico se 

refere e que é o beneficiário da intervenção” (p.141). 

Esta uniformização a nível da linguagem/terminologia utilizada para a conceção do 

processo de enfermagem tem inúmeras vantagens sendo uma delas que os  
“resultados dos cuidados prestados aos doentes ou clientes podem ser 
avaliados relativamente aos diagnósticos e às intervenções de 
Enfermagem, de modo a que aquilo que os enfermeiros fazem e aquilo 
que faz diferença nos resultados do doente ou cliente possa ser avaliado 
quantitativamente e comparado entre pontos de prestação de cuidados em 
todo o mudo” (Ordem dos Enfermeiros, 2016, p.15) 

Na elaboração dos diagnósticos de enfermagem também tivemos como base de 

trabalho o documento do Padrão Documental de Enfermagem de Saúde Mental e 

Psiquiátrica (Ordem dos Enfermeiros, 2019), que nos indica diagnósticos específicos de 

enfermagem em saúde mental e psiquiátrica, os dados obrigatórios para que exista esse 

diagnóstico, dados opcionais e intervenções de enfermagem para dar resposta ao 

diagnóstico estabelecido. 

Foi com base nestes documentos que procedemos à análise de dados, à determinação 

dos diagnósticos de saúde mental, identificação dos resultados esperados, e planeamento 

e execução do plano de cuidados, sendo que o cliente era sempre uma peça fundamental 

em todo este processo. 

Os diagnósticos bem como as intervenções selecionadas variavam de pessoa para 

pessoa, de grupo para grupo, e de família para família, sendo sempre adaptados aos 

problemas dos clientes em questão, bem como aos seus fatores de stress reais ou 

potenciais. 

Todo este processo ajudou-nos a sistematizar uma panóplia de intervenções e 

começar a escolher qual ou quais as mais adequadas para aplicar junto de determinado 

utente, sempre em anuência com a enfermeira perceptora, que estava presente em todas 
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as tomadas de decisão, sendo uma ajuda preciosa em todo este processo de aquisição de 

competências. 

Através do descrito acima consideramos ter alcançado as unidades de competência 

descritas em F3.1, F3.2, F3.3 e F3.4. 

Identificamos necessidades específicas da pessoa (em contexto de internamento e 

HD), de um grupo (internamento e HD) e família (HD), avaliamos o impacto dos fatores 

de stress e crises no seu desenvolvimento, identificamos perturbações mentais e 

problemas de saúde relacionados com esta. Houve também possibilidade de avaliar 

situações de risco (na UIP e no HD), e proceder de forma a minimizá-lo. 

Colaboramos ainda de forma ativa com a equipa multidisciplinar nos dois contextos 

de estágio tendo sempre presente intervenções autónomas e intervenções 

interdependentes. Entendemos como intervenções autónomas as que estão descritas no 

REPE, artigo 9º, ponto 2, ou seja são as “acções realizadas pelos enfermeiros, sob sua 

única e exclusiva iniciativa e responsabilidade, de acordo com as respectivas 

qualificações profissionais, seja na prestação de cuidados, na gestão, no ensino, na 

formação ou na assessoria, com os contributos na investigação em enfermagem”. Sendo 

que ações interdependentes, ainda segundo a mesma fonte, ponto 3, são aquelas que são 

“realizadas pelos enfermeiros de acordo com as respectivas qualificações profissionais, 

em conjunto com outros técnicos, para atingir um objectivo comum, decorrentes de 

planos de acção previamente definidos pelas equipas multidisciplinares em que estão 

integrados e das prescrições ou orientações previamente formalizadas.”(Ordem dos 

Enfermeiros, 2015, p.102). 

Mais uma vez o projeto de intervenção teve um papel preponderante para a aquisição 

destas competências, uma vez que através da sua realização procedemos à implementação 

do processo de enfermagem específico para cada família, estabelecemos o diagnóstico, 

identificamos resultados esperados, e realizamos e implementamos o plano de cuidados 

aos utentes e suas famílias. 

Por último, a unidade de competência F3.5. remete-nos para a metodologia da gestão 

de caso. Este modelo não era utilizado em nenhum dos contextos onde decorreram os 

estágios.  

A gestão de caso “é um modelo inovador de prestação de cuidados que pode resultar 

na melhoria de cuidados ao cliente” (Townsend, 2011, p. 156). Ainda para a mesma 
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autora a gestão de caso mostrou-se eficaz como método de trabalho para pessoa com 

doença mental crónica, referindo que o enfermeiro é um profissional qualificado para 

assumir este papel, em que será elo de ligação com todos os restantes prestadores de 

cuidados dessa pessoa. No Regulamento n.º 515/2018 de 7 de agosto encontra-se expresso 

que a gestão de caso é utilizada “para coordenar cuidados de saúde e para assegurar a 

continuidade de cuidados, integrando as necessidades dos clientes e equipas, otimizando 

os resultados existentes. O método de gestão de caso inclui atividades como: organização, 

avaliação, negociação, coordenação e integração de serviços e benefícios para o cliente”. 

Neste ponto, consideramos que apesar de este não ser este o modelo utilizado em nenhum 

dos contextos de estágio, desenvolvemos várias atividades que nos levaram ao encontro 

desta unidade de competência. A realização de estudos de caso foi uma delas (apêndice 

VII). O estudo de caso “consiste numa investigação aprofundada de um individuo, de 

uma família, de um grupo ou de uma organização” (Fortin, 1999, p.164), e é um método 

que se desenvolve numa “situação natural, rica em dados descritivos e que focaliza a 

realidade de uma forma  complexa e contextualizada” (Galdeano, Rossi e Zago, 2003). 

Através da sua realização conseguimos de forma efetiva prestar cuidados ao utente, 

elaborando planos de enfermagem específicos para este. Consideramos assim, que a sua 

realização contribuiu para compreender de que forma o EEESMP pode utilizar este 

método em prol da melhoria da prestação de cuidados ao cliente de forma que este consiga 

ter acesso aos recursos necessários.  

Ainda sobre a competência F3.5 foi também possível a nível de internamento 

elaborar a carta de alta de enfermagem, coordenando assim a transição de cuidados do 

hospital para a comunidade, de forma a manter a continuidade de cuidados a prestar ao 

cliente. 

 

1.2.4. Presta cuidados psicoterapêuticos, sócio terapêuticos, psicossociais e psicoe-

ducacionais, à pessoa ao longo do ciclo de vida, mobilizando o contexto e di-

nâmica individual, familiar de grupo ou comunitário, de forma a manter, 

melhorar e recuperar a saúde 
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A última competência enumerada no Regulamento n.º 515/2018 de 7 de agosto 

diz respeito aos cuidados prestados aos utentes, cuidados esses que podem envolver várias 

tipologias. 

Esta competência é desdobrada em três unidades de competência: 

• “F4.1. Coordena, desenvolve e implementa programas de psicoeducação e treino 

em saúde mental” 

• “F4.2. Desenvolve processos psicoterapêuticos e sócio terapêuticos para restaurar 

a saúde mental do cliente e prevenir a incapacidade, mobilizando os processos que 

melhor se adaptam ao cliente e à situação.” 

• “F4.3. Promove a reabilitação psicossocial de pessoas com doença mental, com o 

intuito de atingir a sua máxima autonomia e funcionalidade pessoal, familiar, pro-

fissional e social, através do incremento das competências individuais, bem como 

da introdução de mudanças ambientais.” 

Ambos os estágios foram de extrema importância para a aquisição de competências 

específicas do EEESMP, no entanto, para alcançar esta competência o estágio que mais 

contribuiu foi o estágio em HD. O HD é um contexto riquíssimo no que diz respeito à 

promoção da saúde, prevenção de recaídas, tratamento, e é um local onde se conseguem 

implementar inúmeras intervenções psicoterapêuticas. 

No primeiro dia de estágio no HD pudemos observar o plano semanal de trabalho, e 

a sua distribuição. Uma das atividades que nos chamou à atenção foi a arteterapia.  

A arteterapia “é um método de tratamento destinado a promover a saúde mental. A sua 

prática incorpora a criação artística, ao fazer uso de diferentes mediadores artísticos. 

Através das várias formas expressivas das artes, a pessoa comunica e explora os seus 

sentimentos” (Martins, 2012, p. vi) Ainda para a mesma autora o desenvolvimento da 

criatividade leva a pessoa a conhecer as suas capacidades, traduzindo-se num sentimento 

de maior autoestima e consequente bem-estar. Este processo enriquece o imaginário, 

promove o autoconhecimento e é impulsionador de transformação pessoal. A arteterapia 

“pressupõe ‘relação’, cuja dinâmica é triangular: entre o paciente, a criação e o terapeuta. 

O ato de criação não se dá por si só, mas sob o estabelecimento de um vínculo de 

confiança proporcionada pela aliança terapêutica” (Martins, 2012, p.16). 

As técnicas com as quais inicialmente tivemos contacto foram a pintura em tela, a 

moldagem e pintura em barro. Posteriormente tivemos a oportunidade de escolher em 



 
 

 
dez-21 | Página 95 

 

Visitação Domiciliária como Intervenção Psicoterapêutica junto da família do utente inserido em Hospital de 

Dia de Psiquiatria |  

conjunto com os clientes uma atividade relacionada com a reutilização de material, sendo 

escolhida uma atividade de construção de um mural para a horta terapêutica do HD, com 

tampas de plástico, e cuja imagem se enquadrava na temática do jardim. Os utentes 

tiveram oportunidade de escolher os materiais com que queriam trabalhar nessas sessões 

e também o desenho que pretendiam fazer. Foi bastante gratificante ver o interesse e a 

participação do grupo neste tipo de atividades. 

Quanto à horta terapêutica mencionada, era da responsabilidade dos utentes inseridos 

em HD a sua manutenção. Desde o plantar, regar, colher, organizar o espaço, tudo passava 

pelos utentes promovendo a sua participação, envolvimento nas tarefas, autonomia e 

reabilitação. Para Souza (2017) estas práticas guiadas por um profissional de saúde 

proporcionam benefícios para a saúde e bem-estar do cliente, através do contacto com a 

natureza, ocupação útil do tempo, interação social, consciência ambiental, social e 

valorização pessoal. 

Outra das atividades desenvolvidas prendeu-se com a biblioterapia. Quinzenalmente 

era escolhido um livro para que todos os utentes procedessem à sua leitura e posterior 

reflexão sobre o mesmo. Antes desta tarefa era feita uma pesquisa na internet por parte 

dos utentes sobre o autor do livro e a sua vida bem como a sua obra bibliográfica. Os 

utentes eram divididos em grupos e cada um dos grupos ocupava-se da respetiva pesquisa.  

Gonçalves (2018) realizou uma revisão integrativa da literatura sobre esta temática e 

concluiu que os estudos científicos incluídos na revisão demonstram benefícios e eficácia 

para o cliente com doença mental, principalmente para os que apresentam “diagnósticos 

de enfermagem do humor depressivo, da ansiedade presente, da auto-estima diminuída, 

conhecimento sobre processo de doença diminuído e do isolamento social presente” (p. 

14). Ainda segundo o mesmo autor esta intervenção é de baixo custo financeiro, pode ser 

aplicada em contexto de hospital ou de comunidade, com ganhos a nível da qualidade de 

vida e bem-estar, demonstrando ainda eficácia em sessões de grupo. 

Houve ainda oportunidade de participar em conjunto com os utentes na elaboração 

do Jornal do HD, com edição trimestral. Esta atividade consistia em abordar algum tema 

que seria alvo de pesquisa, visitas que poderiam ter realizado nesse espaço de tempo, a 

exposições, museus, praia, entre outros, um espaço lúdico com anedotas e adivinhas 

escolhidas pelos utentes, e jogos como palavras cruzadas. O primeiro jornal em que 

tivemos oportunidade de participar tinha como tema central a Covid-19 e a forma como 
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esta tinha influenciado a vida destas pessoas. Todos os utentes escreveram um pequeno 

texto relativo ao confinamento. Durante esse período o HD não se encontrava a funcionar, 

e todos referiram a falta de ocupação nas suas casas, e como sentiam a falta de fazer mais 

atividades do que aquelas que tinham feito nesse período. Foi também muito importante 

acompanhar esta fase e verificar a importância que o HD ocupa nas suas vidas. 

Outras das atividades que tivemos a oportunidade de participar foram os treinos de 

atividades de vida diária, desde o passar a ferro a cozinhar (e todo o processo que 

antecede, como o ir às compras, escolher os alimentos com base no orçamento 

disponível). Este tipo de atividades contribui de forma importantíssima para reabilitação 

psicossocial bem como para a integração destes utentes na sociedade. 

Uma das atividades em que pudemos participar e que consideramos que contribuiu 

para a nossa aprendizagem foi a realização de uma viagem a Lisboa, mais concretamente 

para visitar o Museu Berardo. Esta visita foi uma experiência muito rica. Em primeiro 

lugar a própria organização da visita (organizada pela enfermeira orientadora, desde os 

bilhetes, ao transporte, pela escolha dos locais a visitar), e depois pela forma em como 

decorreu. Houve a possibilidade de realizar uma visita guiada à “coleção Berardo do 

primeiro modernismo às novas vanguardas do século XX”, e foi muito gratificante ver o 

interesse e a atenção que todos os utentes dedicaram ao que a guia dizia em toda a visita, 

e ver como a Arte nas suas mais variadas formas consegue chegar a quem a observa. 

Mesmo os utentes que em contexto de HD se mostravam mais desatentos, ou menos 

interessados em algumas das atividades, neste contexto colocaram questões pertinentes e 

mostraram verdadeiro interesse em conseguir compreender o que lhe estavam a dizer e o 

que estavam a ver. 

Ainda durante a viagem a Lisboa houve também uma componente importante de 

socialização aquando da hora de almoço. Todos os utentes tiveram a oportunidade de 

pedir o seu almoço num restaurante de fast-food localizado em Belém. Foi também 

interessante observar a forma como socializavam uns com os outros e com os técnicos 

durante a realização do mesmo. Houve ainda tempo para um passeio à beira rio e pelos 

jardins. Depois da realização desta visita os utentes descreveram por escrito o que 

acharam do seu dia. Foi muito interessante verificar que a visita foi importante para todos, 

em primeiro lugar porque grande parte não tem possibilidades de fazer visagens para fora 

das suas localidades, e depois porque conheceram coisas novas, que acabaram por os 
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fazer pensar e abrir um pouco mais os seus horizontes, compreender que há muitas coisas 

que podem e que conseguem fazer. Esta viagem foi mais um passo na contribuição para 

a sua recuperação funcional, socialização e autonomia. 

Ainda em contexto de HD foi também possível executar o treino metacognitivo a 5 

utentes. Uma vez que detemos formação para aplicar este treino (fruto da frequência de 

um curso de treino metacognitivo na psicose, organizado pelo Comprehensive Healh 

Research Centre, da Universidade de Évora, com a duração de 60 horas, ainda durante a 

fase teórica do curso de mestrado) em reunião com a enfermeira perceptora, e no 

seguimento da realização de um dos estudos de caso que se referia a um utente com 

psicose em que uma das intervenções delineadas era a aplicação do treino metacognitivo 

passámos para a sua execução. Todos os utentes responderam aos instrumentos de 

avaliação inicial, avaliaram ainda todas as 8 sessões apresentadas. A avaliação final foi 

também efetuada, no entanto só a dois utentes porque os restantes não estavam presentes 

na última sessão. 

“O principal objetivo do treino metacognitivo consiste em alterar a “infraestrutura 

cognitiva” da ideação delirante” (Rocha, Queirós, Rocha e Pereira, 2017, p.3). O treino 

metacognitivo divide-se em oito módulos, com elementos psicoeducativos sobre vários 

domínios como por exemplo, conclusões precipitadas, vieses cognitivos, que podem levar 

a problemas na vida diária. Em todas as sessões é sempre oferecida a oportunidade de 

troca de experiências entre os participantes do grupo, e para manter a motivação. Estes 

módulos são apresentados em contexto de programa de intervenção em grupo (Rocha, 

Queirós, Rocha e Pereira, 2017).  

Ainda no âmbito desta competência, e como referido neste documento houve 

oportunidade de, quer em contexto de internamento, quer em contexto de HD, a realização 

de sessões de psicoeducação sobre regime medicamentoso.  

Outra das atividades que contribuiu para a aquisição desta competência foi a 

realização de uma sessão de relaxamento em conjunto com um EEESMP da UIP.  

A execução da técnica de relaxamento é uma intervenção especifica do EEESMP e 

que vem expressa no Padrão Documental de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 

(Ordem dos Enfermeiros, 2019).  

Para Payne e Donaghy (2010, p.5) o relaxamento 
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“suggests a state of ease which is characterized by limited body tension 
and freedom from unnecessary worries and fears. It is associated with 
feelings of warmth and tranquillity and a sense of being at peace with 
oneself. Thus, the state of relaxation involves a complex interplay of 
psychological and physiological systems which include the nerves, 
muscles and major organs such as the heart, lungs, kidneys, liver and 
spleen” 

Twonsend (2011, p.228), descreve o relaxamento como a “diminuição da tensão ou 

intensidade, resultando no descanso do corpo e mente”. Coelho e Sousa (2020, p. 202) 

referem que o relaxamento é uma “intervenção com potencial terapêutico que induz um 

estado de bem-estar, através da incidência direta ou indireta no tónus muscular”.  

Todos estes autores referem que o relaxamento provoca alterações na pessoa a nível 

físico e psíquico, levando-a a um estado de tranquilidade, sendo esta uma intervenção 

com potencial terapêutico a nível de diversas patologias físicas e mentais. 

Na sessão em que participamos foram escolhidos 5 utentes, com média de idade 

situada nos 47 anos [36;61]. Todos estes utentes referiam insónia (inicial ou intermédia), 

referindo que não conseguiam adormecer, ou acordavam durante a noite, devido aos 

níveis elevados de ansiedade que sentiam, sendo que algumas vezes era necessário 

recorrer à administração de medicação prescrita em SOS.  

Assim, com base no diagnóstico de enfermagem identificado pelo ESMP, ansiedade 

moderada, foi realizada a técnica de relaxamento muscular modificado. Participamos na 

sessão e pudemos observar o comportamento dos participantes. Todos sem exceção 

referiram que a intervenção tinha sido do seu agrado, que se sentiam de facto mais 

relaxados, como um dos utentes referiu “mais leves”, questionando se poderiam repetir 

no dia seguinte. No dia seguinte quando questionados sobre como tinham passado a noite, 

quatro utentes referiram que não foi necessário a administração de medicação em SOS. 

Consideramos que esta é de facto uma técnica com grandes potenciais para diminuir os 

níveis de stresse e ansiedade, mas que necessita de treino por parte do EEESMP para que 

possa realizar a sessão de forma fluida, com a tonalidade de voz adequada, e com a 

tranquilidade que a técnica exige. 

Ainda em contexto de internamento, e como já referido, após a realização de 

entrevistas com diversos utentes conclui-se que uma das necessidades sentidas foi a nível 
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da não adesão ao regime medicamentoso. Neste sentido procedeu-se à realização de uma 

sessão de educação para a saúde sobre esta temática, indo ao encontro do que expressa o 

Regulamento das competências especificas do EEESMP (Regulamento n.º515/2018 de 7 

agosto) que no seu preâmbulo nos diz  que as intervenções do EEESMP “visam contribuir 

para a adequação das respostas da pessoa doente e família face aos problemas específicos 

relacionados com a doença mental” como a adesão à terapêutica, com o objetivo “de 

evitar o agravamento da situação e a desinserção social da pessoa doente, e promover a 

recuperação e qualidade de vida de toda a família”. A sessão abordou os seguintes 

aspetos: possíveis causas da não adesão ao regime medicamentoso, as consequências da 

não adesão, vantagens da adesão ao regime medicamentoso, e possíveis estratégias que 

os clientes poderão utilizar para melhorar a sua adesão ao regime medicamentoso. A 

sessão contou com a participação de 7 clientes internados na UIP, sendo que os restantes 

se encontravam impossibilitados de participar por se encontrarem nas respetivas 

enfermarias a cumprir o período de isolamento. Durante o período em que decorreu o 

estágio 1 apenas houve oportunidade para executar uma sessão sobre esta temática, 

contudo consideramos que apenas uma sessão isolada não seria uma intervenção com 

repercussões a longo prazo. Consideramos que seria mais pertinente neste caso a 

programação de uma intervenção psicoterapêutica com 3 a 6 sessões sobre esta temática 

para que os conhecimentos possam ser sedimentados e integrados, e que conseguisse 

abranger o maior número de utentes possível, e consequentemente levar à obtenção de 

ganhos em saúde para os utentes internados na UIP. Consideramos também que seria uma 

vantagem a aplicação de escalas de avaliação de adesão à terapêutica, como por exemplo 

a Medida de Adesão aos Tratamentos (MAT) (Rodrigues e Prates, 2011) ou a Medication 

Adherence Rating Scale (MARS) (Vanelli, Chendo, Gois, Santos e Levy, 2011), sendo 

que esta última apenas deve ser aplicada à pessoa com critérios de psicose. Ambas as 

escalas se encontram validadas para a população portuguesa, e com vários estudos 

publicados com a sua utilização, nomeadamente a MAT que foi utilizada por Rodrigues 

e Prates (2011) na elaboração de um programa de intervenção para a adesão ao regime 

medicamentoso, para pessoas institucionalizadas na Casa de Saúde da Idanha. 

Consideramos que a sua aplicação possa ser uma mais-valia para o conhecimento de 

dados concertos e concisos sobre esta problemática, de forma a traçar objetivos, e 

intervenções para dar resposta ao problema encontrado. Consideramos que a formação a 
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que assistimos sobre a aplicação de escalas poderá ser uma mais-valia para colmatar esta 

situação. 

Uma vez que esta foi uma das necessidades sentidas, demos continuidade a nível do 

estágio final em contexto de HD e a nível do projeto de intervenção, sendo esta uma forma 

de continuidade de cuidados, para que possamos chegar também às famílias dos utentes, 

uma vez que como explicamos, devido ao contexto pandémico que se vivia durante a 

realização dos estágios, apenas com a realização do projeto foi possível incluir as famílias 

no plano de cuidados do cliente.  

Todas estas intervenções realizadas foram de suma importância para a aquisição de 

todas as unidades de competência descritas e para a aquisição da competência enumerada. 

Por fim, não podemos deixar, mais uma vez de referir a importância que o projeto de 

intervenção teve na aquisição desta competência. Todas as atividades que desenvolvemos 

ao longo do projeto na realização das visitas domiciliárias ao cliente inserido em HD e à 

sua família foram ao encontro das unidades de competência F4.1, F4.2 e F4.3. Em relação 

ao projeto de intervenção podemos afirmar que este foi concebido de forma a contemplar 

as quatro competências específicas do EEESMP, estando por isso presente em todas as 

competências descritas anteriormente. 

 

 

1.3. Competências De Mestre Em Enfermagem Em Saúde Mental E 

Psiquiátrica 
Neste subcapítulo pretendemos fazer uma reflexão sobre a aquisição das 

competências de Mestre em ESMP. 

O Decreto-Lei nº65/2018 de 16 de agosto, no seu artigo 15º, alínea a), indica que o 

grau de mestre é conferido a quem demonstre “possuir conhecimentos e capacidades de 

compreensão” tendo por base os conhecimentos adquiridos no 1º ciclo de estudos, que 

desenvolva e aprofunde em contexto de investigação. Na alínea b) o mesmo documento 

refere que o detentor de grau de mestre deve aplicar “os seus conhecimentos e a sua 

capacidade de compreensão e de resolução de problemas em situações novas e não 

familiares, em contextos alargados e multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua 

área de estudo”, continuando nas alíneas seguintes referindo a capacidade de integrar 
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conhecimento em situações complexas, refletindo sobre as implicações e 

responsabilidades que advenham das soluções encontradas. O detentor de grau de mestre 

deve ainda ser capaz de “comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e raciocínios 

a elas subjacentes, quer a especialistas, quer a não especialistas, de uma forma clara e sem 

ambiguidades” e deter competências que “lhes permitam uma aprendizagem ao longo da 

vida, de um modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo”. No ponto 2 do 

mesmo artigo é indicado que o “grau de mestre é conferido numa especialidade, podendo, 

quando necessário, as especialidades ser desdobradas em áreas de especialização”. 

O mesmo Decreto-Lei, no seu artigo 20º aliena b) refere que o ciclo de estudos que 

conduz ao grau de mestre necessita da elaboração de uma “dissertação de natureza 

científica ou um trabalho de projeto, originais e especialmente realizados para este fim, 

ou um estágio de natureza profissional objeto de relatório final, consoante os objetivos 

específicos visados…”. 

Para a aquisição de competências de mestre supracitadas foram extremamente 

relevantes não só a componente prática do metrado, mas também a componente teórica. 

Todas as unidades curriculares (quer do tronco comum quer da área de especialização) 

foram de suma importância para a aquisição destas competências. Todos os trabalhos de 

pesquisa efetuados nas mais diversas áreas teóricas contribuíram para a aquisição de 

conhecimentos e capacidades de compreensão bem como capacidades de reflexão. Foi a 

teoria ministrada durante a primeira etapa do curso de mestrado que serviu de base para 

a resolução de problemas que surgiram em situações em contexto de estágio, e permitiram 

integrar os conhecimentos em situações complexas. Foi também a teoria que nos deu 

bases sólidas para desenvolver todas as fases do projeto de intervenção. 

É através da divulgação do projeto de intervenção apresentado neste relatório, e do 

artigo de revisão elaborado, que pretendemos comunicar os resultados obtidos através da 

investigação realizada, neste caso concreto sobre a VD como intervenção 

psicoterapêutica junto da família do utente inserido em HD. 

Acerca desta temática o Regulamento n.º 515/20018 de 7 de agosto refere que é 

necessário que o EEESMP “incorpore continuamente as novas descobertas da 

investigação na sua prática, desenvolvendo uma prática baseada na evidência, orientada 

para os resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem, participando também em 
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projetos de investigação que visem aumentar o conhecimento e desenvolvimento de 

competências dentro da sua especialização.” 

O International Council of Nurses (ICN, 2020), refere acerca desta temática que o 

EEESMP deve contribuir para gerar, promover e disseminar resultados de investigação 

no campo da saúde mental. 

Todas as intervenções que realizamos e que referimos nos capítulos anteriores 

contribuíram de forma inequívoca para a aquisição das competências de mestre em 

enfermagem que aqui se apresentam. A forma como lidamos com situações novas e 

complexas com as quais não estávamos habituadas a lidar no nosso dia a dia, o que fazer 

para a sua resolução, todo o processo de reflexão conjunta com a enfermeira orientadora, 

com os restantes enfermeiros do departamento, e ainda com outros profissionais de saúde 

foram fundamentais para o desenvolvimento profissional mas também para o 

desenvolvimento pessoal que ocorreu durante todo este percurso.  

A responsabilidade e as implicações de todos os atos realizados foram também uma 

questão basilar, mas que já o são no dia a dia de trabalho, foi apenas necessário transportar 

para esta situação específica.  

Desta forma, e após tudo o que aqui expusemos consideramos que conseguimos 

alcançar as competências de mestre descritas anteriormente. 
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CONCLUSÃO  
 

Este relatório de estágio pretendeu evidenciar todo o percurso formativo efetuado ao 

longo do Curso de Mestrado em Enfermagem em Associação, na área de Especialidade 

de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica. 

No início deste documento procuramos elaborar um enquadramento conceptual sobre 

a temática da VD à família do utente inserido em HD de psiquiatria, e todos os conceitos 

chave que consideramos importantes para a compreensão da temática abordada. Através 

da pesquisa efetuada sobre cada um dos temas apesentados adquirimos novos 

conhecimentos que foram de grande ajuda na construção de todo o projeto de intervenção, 

o lugar do HD nos serviços de saúde mental, a família como sistema e como recetora de 

cuidados, a família da pessoa com doença mental, com as suas particularidades, 

vulnerabilidades e a sobrecarga a que está sujeita. Compreendemos também a 

singularidade da VD de enfermagem, e o que está na base de uma intervenção 

psicoterapêutica de enfermagem.  

Explicamos também o porque da escolha da ancoragem teórica de enfermagem que 

recaiu sobre o modelo dos sistemas de Betty Neuman, uma vez que este compreende o 

cliente/ família como um sistema com as suas linhas de defesa, as suas variáveis e os seus 

fatores de stress, consideramos pertinente a sua utilização já que a família é, como vimos, 

ela própria um sistema feita de subsistemas. Pretendemos intervir precisamente ao nível 

dos fatores de stress e modificá-los de forma que a família recupere o seu bem-estar e a 

sua homeostasia. 

Considerámos importante fazer um pequeno resumo das atividades que foram 

efetuadas no estágio 1 em contexto de internamento, onde surgiu a temática da família na 

prestação de cuidados, temática esta que transpusemos para o estágio final, em contexto 

de HD, uma vez que continuámos a sentir a falta de integrá-la no plano de cuidados do 

utente. Sabendo da sua importância na recuperação da pessoa com doença mental, tronou-

se claro qual seria a temática do projeto de intervenção. Fizemos também uma breve 

descrição do estágio em contexto de HD e passamos depois para a descrição de todas as 

etapas do projeto de intervenção, desde a revisão da literatura sobre a temática (que 

demostrou a importância, os benefícios, e as intervenções mais relevantes efetuadas 
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durante as visitas domiciliárias pela EEESMP), ao planeamento, execução e avaliação. 

Todas as etapas realizadas foram de aprendizagem e de reflexão constante. A ideia inicial 

de projeto, acabou por sofrer algumas alterações, uma vez que nos baseamos no modelo 

dos sistemas de Betty Neuman, e este remete-nos para os fatores de stress de cada cliente 

ou família, sendo a esse nível que o EEESMP deve intervir. Como não existem famílias 

iguais, e as que fizeram parte do projeto de facto, apesar de alguns diagnósticos comuns, 

existiam alguns diferentes, e foi necessário uma intervenção especifica e direcionada a 

cada família, para que pudéssemos obter resultados e consequentemente ganhos em 

saúde. Através da avaliação do projeto conseguimos verificar que de facto houve uma 

diminuição a nível da sobrecarga dos familiares cuidadores, e sendo que esse era um dos 

principais objetivos do projeto consideramos que foi atingido com sucesso. 

Para o desenvolvimento do projeto, bem como para todas as intervenções realizadas 

nos dois campos de estágio, foi essencial a mobilização de várias competências comuns 

do EE e competências específicas do EEESMP. Essa foi a terceira e última parte 

apresentada neste relatório.  

Ao longo de todas as semanas em que decorreram os estágios houve uma evolução 

constante a nível do estabelecimento da relação terapêutica com o utente. As reflexões 

efetuadas ao longo de todo o percurso, quer a nível individual, quer com as enfermeiras 

perceptoras, com outros enfermeiros e enfermeiros ESMP, foram determinantes para as 

aprendizagens desenvolvidas bem como para o desenvolvimento pessoal e profissional.  

A realização das visitas domiciliárias foi também muito importante. O ir a casa de 

outra pessoa, estar no seu espaço pessoal, requere do enfermeiro a mobilização de um 

conjunto de técnicas, competências e características pessoais para que haja sucesso a nível 

intervenção implementada. As entrevistas realizadas, a comunicação verbal e não verbal 

presente na interação, o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, tudo o que foi 

trabalhado na parte teórica foi posteriormente colocado em prática na interação com o 

cliente. 

Este relatório contribuiu de forma importante para a reflexão sobre a aquisição de 

todas as competências enumeradas, foi também um meio de repensar todas as situações 

que nos marcaram durante o decorrer do período prático deste mestrado, mas também do 

período teórico. Não podemos dissociar a teoria da prática, pois sem o aporte teórico 

nunca poderíamos desenvolver intervenções fundamentadas, baseadas em evidência 
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científica e com resultados validados. A pesquisa bibliográfica constante sobre os mais 

diversos assuntos aqui apresentados, foi também relevante para a aquisição das 

competências evidenciadas. 

Não podemos terminar este relatório sem mais uma vez fazer referência às 

enfermeiras perceptoras, uma vez que a sua colaboração foi imprescindível e inestimável, 

na contribuição para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional através da partilha 

de experiências e conhecimentos, principalmente num período tão conturbado a nível dos 

serviços de saúde devido à situação pandémica em que nos encontrava-mos, sentimo-nos 

sempre acolhidas e compreendidas por estas profissionais, que com a sua disponibilidade 

e partilha tornaram este percurso muito mais fácil. Referir ainda que a enfermeira 

perceptora do estágio final em contexto de HD irá dar continuidade ao projeto de 

intervenção o que demonstra o seu interesse nesta temática, comprovando a importância 

deste para a instituição 

Concluímos que este relatório deu resposta aos objetivos traçados inicialmente em 

que se propunha elaborar um enquadramento conceptual da temática, descrever a 

metodologia de projeto utilizada, bem como a metodologia de investigação cientifica, e 

ainda refletir de forma critica sobre a aquisição de competências, e esperamos que através 

deste possamos atingir aquilo que nos propusemos com a realização deste curso, a 

obtenção do grau de Mestre em Enfermagem, na área de Especialização em Saúde Mental 

e Psiquiátrica. 
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1.  OBJETIVO:  

1.1.  Promover a melhor ia  da insónia;  

1 .2.  Reduzi r  a  ans iedade;  

1 .3.  Promover a aquis ição de  est ratég ias de autocont ro lo  da ans iedade.  

 

2 .  REQUISITOS HUMANOS /  MATERIAIS:  

2 .1.  Utentes do UIP (Unidade  de in ternamento em ps iqu iat r ia)  

2 .2.  Enfermeiros  

2.3.  Colchões 

2.4.  Dispositivo de armazenamento com músicas de relaxamento 
 

3 .  RESPONSABILIDADES:  

3.1.  O enfermeiro  tem a  responsabi l idade de expl icar  em que cons is te a a t iv idade 

e os benef íc ios  que  advém da prá t ica desta.  Tem também a responsabi l idade 

de conduzi r  a  at iv idade mot ivando os utentes e expl icando corretamente  cada 

passo da mesma.  

 

4 .  DURAÇÃO:  

4.1.  30 a 45 minutos  

 

5 .  CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO:  

5.1.  Déf ice cogni t ivo acentuado;  

5 .2.  At iv idade a luc inatór ia  ou del i rante exacerbada;  

5 .3.  Agi tação ps icomotora;  

5 .4.  Estado confus ional ;  

5 .5 .  Acuidade audi t iva reduz ida.  

 

6 .  DESCRIÇÃO:  

6.1. Preparação: 

6.1.1. Evitar a realização da técnica após as refeições 

6.1.2. Retirar acessórios que estiverem prejudicando a circulação. 

6.1.3. Explicar em que consiste a técnica, qual o objetivo e consequências da sua prática 

6.1.4. Colocar a pessoa na posição de sentado ou deitado 

 

6.2. Técnica: 

6.2.1. Procure respirar suavemente, de forma regular e profunda. Feche os olhos suavemente. 

6.2.2. Está a caminhar numa praia, o mar está calmo, o sol emana uma luz e um calor agradável, 

relaxante… Sente-se cansado e resolve deitar-se na areia a descansar um pouco 
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6.2.3. De olhos fechados e com o sol a aquecer-lhe o rosto, sente-se tranquilo… extremamente 

relaxado…  

6.2.4. Começa a sentir o corpo pesado, as pernas estão tão pesadas que mesmo que tentasse 

levantá-las, não seria capaz… Os seus braços estão pesados, tão pesados que não é capaz 

de levantá-los do chão. Sente-se preso ao chão, muito cansado… O mar vai chegando cal-

mamente perto de si, molhando delicadamente os seus pés, as pernas, os seus braços, até 

que começa a boiar à superfície daquele mar calmo, e, levado pela suave corrente, o seu 

corpo deixa de ter peso, aquele peso que o fazia estar colado ao chão 

6.2.5. A boiar naquela imensidão azul, o dia vai declinando e anoitece. Agora, é a luz da lua que 

banha o seu rosto… O único ruido que ouve é o ondular suave do mar e, ao longe, o som 

despreocupado dos golfinhos que mergulham alegremente. 

6.2.6. A sua respiração é suave e calma, e o seu corpo é leve como uma pena, boiando na super-

fície líquida… o tempo passa e a corrente vai arrastando o seu corpo levemente… já se 

sentem os primeiros raios de sol a aquecerem delicadamente o seu corpo, está a amanhe-

cer… o mar leva-o devagarinho até à praia e deixa-o sobre a areia fina à beira mar… conti-

nua de olhos fechados, a dormir suavemente, e à medida que o sol vai aquecendo mais o 

seu rosto…  

6.2.7. Começa a despertar 

6.2.8. Feche os olhos. (cada um deve concentrar a atenção em si próprio) 

6.2.9. Sinta a respiração tranquila e siga a sua ordem natural: inspirar… expirar… (pausa de um 

minuto) 

6.2.10. Agora, sinta o peso dos seus pés, apoiados sobre o chão (breve pausa)… Também as 

pernas começam a ficar pesadas, relaxadas (breve pausa). Agora sinta o peso da bacia 

(breve pausa)… Também a coluna e o peito estão relaxados… (breve pausa). As costas 

estão relaxadas… (breve pausa). Sinta todo o corpo calmo e relaxado… 

6.2.11. A respiração é fluida e profunda… Inspirar… Expirar… Inspirar… Expirar… Agora que 

está calmo, olhe em redor… (breve pausa). Está num sitio tranquilo, calmo e sente-se bem 

(breve pausa). 

6.2.12. Ao longe, vê as nuvens e uma delas voa para si (breve pausa)… sobe para cima dela, é 

muita fofa e sente-se seguro… Não tem medo de nada… (breve pausa). Enquanto voa pela 

nuvem olha e vê coisas belas… respira fundo e sente-se bem… (breve pausa). 

6.2.13. Sente o vento na cara, sorri, sente-se cada vez mais calmo… cada vez mais em paz… 

(breve pausa). Começa a olhar em volta… a nuvem caminha para o local de onde partiu… 

(breve pausa). Sente-se tão bem e calmo… Sente-se bem… (breve pausa). 

6.2.14. Chega onde partiu e desce da nuvem… ela voa para longe… mas continua a sentir a 

leveza e a paz que ela causou… (breve pausa) 

6.2.15. Começa a sentir de novo a respiração tranquila e segue a sua ordem natural: Inspirar… 

Expirar… (pausa de um minuto)~ 

6.2.16. Sente-se muito bem… sabe que, quando voltar a abrir os olhos, a sensação de calma se 

vai manter. Inspirar… Expirar… Inspirar… Expirar… (breve pausa) 
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6.2.17. Sente-se a acordar… irá abrir os olhos sem pressa, mover lentamente as mãos… e os 

pés… espreguiça-se como se estivesse a acordar… (breve pausa). Inspirar… Expirar… 

Acordou e sente-se bem. 

 

7 .  AVALIAÇÃO:  

 

7 .1 Promover momento  para que os utentes expressem as suas opin iões e 

sent imentos face à in tervenção rea l izada.  
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1 .  OBJETIVO:  

1.  Promover a melhor ia  da insónia;  

2 .  Reduzi r  a  ans iedade;  

3 .  Promover a aquis ição de  est ratég ias de autocont ro lo  da ans iedade.  

 

2 .  REQUISITOS HUMANOS /  MATERIAIS:  

1 .  Utentes do UIP (Unidade  de in ternamento em ps iqu iat r ia)   

2 .  Enfermeiros  

3.  Colchões 

4.  Dispositivo de armazenamento com músicas de relaxamento 

 

3 .  RESPONSABILIDADES:  

1.  O enfermei ro tem a responsabi l idade de expl icar  em que cons is te a at i -

v idade e os benef íc ios que  advém da prát ica des ta .  Tem também a res -

ponsabi l idade de conduzi r  a  at iv idade mot ivando os utentes e expl i -

cando corretamente cada passo da mesma.  

 

4 .  DURAÇÃO:  

1.  30 a 45 minutos  

 

5 .  CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO:  

1.  Déf ice cogni t ivo acentuado;  

2 .  At iv idade a luc inatór ia  ou del i rante exacerbada;  

3 .  Agi tação ps icomotora;  

4 .  Estado confus ional ;  

5 .  Acuidade audi t iva reduz ida.  

 

 

6 .  DESCRIÇÃO:  

1. Preparação: 

i. Evitar a realização da técnica após as refeições 

ii. Retirar acessórios que estiverem prejudicando a circulação. 

iii. Explicar em que consiste a técnica, qual o objetivo e consequências da sua prá-

tica 

iv. Colocar a pessoa na posição de sentado ou deitado 
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2. Técnica: 

i. Fique em posição de sentado/deitado 

ii. Faça respirações lentas e profundas; 

iii. Feche os olhos e tome consciência da tensão que o rodeia e tome consciência 

de qualquer ruido fora da sala (10 segundos). 

iv. Tome consciência como sente o seu corpo no colchão… dos pontos de contacto 

entre o seu corpo e colchão, os pontos de contacto da cabeça, das costas, dos 

braços e das pernas (10 segundos); 

v. Concentre-se na sua respiração, à medida que inspira, o seu abdómen eleva-

se, e quando expira, o abdómen diminui suavemente… de forma a que expira-

ção seja um pouco mais longa que a inspiração (10segundos); 

vi. Concentre-se na sua mão e braço direitos, e comece a dizer mentalmente: “Sinto 

a minha mão direita pesada (repita 3 vezes), a minha mão direita está pesada e 

quente (três vezes), sinto a mão e braço direito pesado (repita 3 vezes), sinto 

uma onda cálida que invade a minha mão e braço direito (três vezes). 

vii. Visualize a sua mão e braço direitos, num local quente, ao sol, veja como os 

raios de sol descem e tocam a sua mão e braço direito… como os aquecem 

suavemente.  

viii. Imagine-se deitado sobre a areia quente, sinta o contacto da sua mão e braço 

direito sobre a areia… ou introduzidos em água quente… ou perto de uma es-

tufa… 

ix. Diga: “a minha mão e braço direitos tornam-se muito quentes e pesados”. 

x. Respire profunda e lentamente, a cada expiração lenta e longa deixe-se levar 

um pouco mais, mandando uma mensagem de calor para a mão e braços direi-

tos (10 segundos) 

xi. Agora quero que se concentre na sua respiração, à medida que inspira, o seu 

abdómen eleva-se, e quando expira, o abdómen diminui suavemente… de forma 

a que expiração seja um pouco mais longa que a inspiração (10segundos); 

xii. Agora concentre-se na sua mão e braço esquerdo, e comece a dizer mental-

mente: “Sinto a minha mão esquerda pesada (repita 3 vezes), a minha mão es-

querda está pesada e quente (três vezes), sinto a mão e braço esquerdo pesado 

(repita 3 vezes), sinto uma onda cálida que invade a minha mão e braço es-

querdo (três vezes). 

xiii. Visualize a sua mão e braço esquerdo, num local quente, ao sol, veja como os 

raios de sol descem e tocam a sua mão e braço esquerdo… como os aquecem 

suavemente.  

xiv. Imagine-se deitado sobre a areia quente, sinta o contacto da sua mão e braço 

esquerdo sobre a areia… ou introduzidos em água quente… ou perto de uma 

estufa… 

xv. Diga: “a minha mão e braço esquerdo tornam-se muito quentes e pesados”. 
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xvi. Respire profunda e lentamente, a cada expiração lenta e longa deixe-se levar 

um pouco mais, mandando uma mensagem de calor para a mão e braços es-

querdos (10 segundos) 

xvii. Agora quero que se concentre na sua respiração, à medida que inspira, o seu 

abdómen eleva-se, e quando expira, o abdómen diminui suavemente… de forma 

a que expiração seja um pouco mais longa que a inspiração (10segundos); 

xviii. Concentre-se na sua perna e pé direitos, e comece a dizer mentalmente: “Sinto 

o meu pé direito pesado (repita 3 vezes), o meu pé direito está pesado e quente 

(três vezes), sinto o meu pé e perna direita pesados (repita 3 vezes), sinto uma 

onda cálida que invade o meu pé e perna direitos (três vezes). 

xix. Visualize o seu pé e perna direitos, num local quente, ao sol, veja como os raios 

de sol descem e tocam a seu pé e perna direitos… como os aquecem suave-

mente.  

xx. Imagine-se deitado sobre a areia quente, sinta o contacto do seu pé e perna 

direitos sobre a areia… ou introduzidos em água quente… ou perto de uma es-

tufa… 

xxi. Diga: “o meu pé e perna direitos tornam-se muito quentes e pesados”. 

xxii. Respire profunda e lentamente, a cada expiração lenta e longa deixe-se levar 

um pouco mais, mandando uma mensagem de calor para o pé e perna direitos 

(10 segundos) 

xxiii. Agora quero que se concentre na sua respiração, à medida que inspira, o seu 

abdómen eleva-se, e quando expira, o abdómen diminui suavemente… de forma 

a que expiração seja um pouco mais longa que a inspiração (10segundos); 

xxiv. Concentre-se na sua perna e pé esquerdos, e comece a dizer mentalmente: 

“Sinto o meu pé esquerdo pesado (repita 3 vezes), o meu pé esquerdo está 

pesado e quente (três vezes), sinto o meu pé e perna esquerda pesada (repita 

3 vezes), sinto uma onda cálida que invade o meu pé e perna esquerdos (três 

vezes). 

xxv. Visualize o seu pé e perna esquerdos, num local quente, ao sol, veja como os 

raios de sol descem e tocam a seu pé e perna esquerdos… como os aquecem 

suavemente.  

xxvi. Imagine-se deitado sobre a areia quente, sinta o contacto do seu pé e perna 

esquerdos sobre a areia… ou introduzidos em água quente… ou perto de uma 

estufa… 

xxvii. Diga: “O meu pé e perna esquerdos tornam-se muito quentes e pesados”. 

xxviii. Respire profunda e lentamente, a cada expiração lenta e longa deixe-se levar 

um pouco mais, mandando uma mensagem de calor para o pé e perna esquer-

dos (10 segundos) 

xxix. Passando ao abdómen… diga:  

1. “Os meus braços e mãos estão quentes e pesados (repete-se por 15 

segundo) ”; “Os meus pés e pernas estão quentes e pesados (repete-

se por 15 segundos) ”   
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2. “O meu abdómen é quente (três vezes). A minha respiração é lenta e 

regular (três vezes).” 

3. “O meu coração bate calmo e relaxadamente (três vezes). A minha 

mente está tranquila e em paz (três vezes)…Tenho confiança em poder 

resolver os problemas cotidianos (três vezes).” 

4. “Toda a tensão do meu corpo está a dissipar-se a cada longa e suave 

expiração (três vezes)”. 

5. “Qualquer preocupação sobre o meu passado ou futuro dissipa-se a 

cada vez que expiro (três vezes)” 

6. “A essência do relaxamento está comigo durante todo o dia (três ve-

zes)” 

xxx. Gradualmente, pode começar a voltar à sala, mantendo os olhos fechados. Está 

consciente novamente dos sons de fora e de dentro da sala. Vai sentido o corpo 

sobre o chão. Quando estiver preparado, pode começar a mexer os seus dedos, 

e pouco a pouco ir abrindo os seus olhos. 

 

 

 

7 .  AVALIAÇÃO:  

 

1 .  5 .1 Promover momento  para que os uten tes expressem as suas opin iões 

e sent imentos face à in tervenção rea l izada.  
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Apêndice III 

Resumo do Artigo de Revisão da Literatura 
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Contexto:  A família é um elemento fundamental no processo de 

tratamento e reabilitação da pessoa com doença menta l,  no entanto nem 

sempre é fácil  a sua deslocação até à unidade de saúde . A visitação 

domiciliária de enfermagem é uma estratégia utilizada há muito para 

colmatar esta situação, e está documentada como  uma intervenção com 

inúmeros benefícios.  

Objetivo:  Conhecer as evidências que existem sobre a visita 

domiciliaria de enfermagem do Enfermeiro Especialista em Saúde 

Mental e Psiquiátrica como intervenção terapêutica junto da família da 

pessoa adulta com doença mental .  

Métodos: Através de uma revisão sistemática da literatura segundo o 

protocolo JBI procurou-se conhecer as evidências sobre esta temática.  

Resultados:  Foram incluídos na revi são quatro estudos de várias 

tipologias que referem os benefícios da visita domiciliária por parte do 

enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica 

quer para a família quer para a pessoa com doença mental.  

Conclusões:  A visita do enfermeiro especialista em enfermagem de 

saúde mental e psiquiátrica é uma intervenção com inúmeros 

benefícios, documentados pela evidência científica mais recente , com 

ganhos para a saúde do cliente e família.  
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Apêndice IV 

Planeamento do Projeto de Intervenção e Cronograma 
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Orientador: Enf.ª ESMP M.C. 

Instituição:  Serviço: Hospital Dia Psiquiatria 

Título do Projeto: Visitação domiciliária como intervenção psicoterapêutica junto da família do utente inserido 

em hospital de dia de psiquiatria 

Objetivos  

 

OBJETIVO GERAL 

- Promover a integração da família no plano de cuidados do cliente inserido no HD;  

- Diminuir a sobrecarga sentida pelo familiar cuidador 

 

OBJETIVOS Específicos  

• Implementar a visita domiciliária do EEESMP às famílias do utente inserido em hospital dia de psiquiatria; 

• Avaliar as principais dificuldades sentidas e verbalizadas pelas famílias; 

• Executar sessões de psicoeducação dirigidas às necessidades da família do cliente inserido em HD; 

• Executar intervenções terapêuticas dirigidas às necessidades da família do cliente inserido em HD. 

• Recolher informação sobre a perceção da família face à intervenção implementada; 

• Recolher informação sobre a perceção do utente face à intervenção implementada 

 

Identificação dos profissionais do serviço com quem vai articular a intervenção (chefia direta, orientador, 

outros elementos da equipa, outros profissionais de outros serviços) 
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- Diagnóstico de situação (análise do 
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- Revisão Bibliográfica sobre a 

temática; 

 

 

 

- Planificação de atividades, 

estratégias, recursos (humanos, 

materiais e tempo), indicadores de 

avaliação e cronograma) 

 

 

- Execução do projeto (recolha e 

tratamento de dados); 

 

- Avaliação do projeto (inicial, 

intermédia e final); 

 

 

- Divulgação de resultados (redação 

de relatório final) 
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CONSENTIMENTO INFORMADO 

Eu, Helena Sofia Figueira da Silva, a frequentar o Estágio Final do Mestrado em Enfermagem – 

Área de Especialização em Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica, na Escola Superior de 

Saúde de Beja, do Instituto Politécnico de Beja, estou neste momento a desenvolver um projeto 

de intervenção cujo tema é “A visitação domiciliária como intervenção psicoterapêutica junto da 

família do utente inserido em hospital de dia de psiquiatria”, sob orientação da Enf.ª Especialista 

Mª C L e da Prof.ª Dr.ª Lucília Nunes. 

Este projeto tem como objetivo compreender qual a influência que a visitação domiciliária de 

enfermagem, e a psicoeducação efetuada durante a mesma, têm sobre sobrecarga do cuidador. 

Pretende ainda recolher informação sobre a perceção que as famílias têm sobre a visitação 

domiciliária. 

Neste âmbito estou a proceder à recolha de dados para a qual solicito a sua colaboração no 

preenchimento deste questionário. Todas as informações por si fornecidas permanecerão 

confidenciais e serão utilizadas apenas para o estudo em questão. 

A sua participação neste projeto é completamente voluntária, e poderá a qualquer momento que 

entenda desistir da mesma, sem qualquer prejuízo para si e para o seu familiar. 

Se concordar em participar, por favor assine no espaço abaixo indicado. 

Obrigada pela sua disponibilidade. 

Assinatura: ______________________________________ 

 

 

Eu, _________________________________________, na qualidade de familiar do utente 

inserido em hospital dia de psiquiatria, fui esclarecido sobre os objetivos do projeto “A visitação 

domiciliária como intervenção psicoterapêutica junto da família do utente inserido em hospital de 

dia de psiquiatria”, e concordo participar no mesmo. 

 

Assinatura:______________________________________ 

______________, _______de _____________, 2021  



 
 

 
dez-21 | Página 136 

 

Visitação Domiciliária como Intervenção Psicoterapêutica junto da família do utente inserido em Hospital de 

Dia de Psiquiatria |  

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice VI 

Questionário de avaliação da intervenção (família e utente) 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo de caso surge no âmbito da unidade curricular Estágio Final, do 2º 

ano/1º semestre do 4º Mestrado em Enfermagem em Associação da Escola Superior de 

Saúde, do Instituto Politécnico de Beja, área de Especialização em Saúde Mental e 

Psiquiátrica. A sua elaboração tem como objetivos aprofundar conhecimento sobre a 

pessoa com doença mental em contexto de Hospital de Dia de Psiquiatria, e ainda a 

reflexão e mobilização de conhecimentos e competências adquiridas ao longo de todo o 

percurso formativo. 

O estudo de caso “consiste numa investigação aprofundada de um individuo, de uma 

família, de um grupo ou de uma organização” (Fortin, 1999, p.164), e é um método que 

se desenvolve numa “situação natural, rica em dados descritivos e que focaliza a realidade 

de uma forma  complexa e contextualizada” (Galdeano, Rossi e Zago, 2003). Ainda para 

Fortin (1999) este método pode ser elaborado de diversas formas, neste caso será um 

estudo de caso descritivo sem experimentação, ou seja, um estudo que “serve para 

descrever, explorar ou explicar um fenómeno complexo…” e que “baseia-se em 

documentos (processos médicos), na observação e na entrevista” (p. 165). 

Este estudo recaiu sobre um utente que integra um Hospital de Dia de Psiquiatria de um 

Hospital Distrital do sul do país, com diagnóstico de esquizofrenia. A escolha deste utente 

prendeu-se não só com a sua patologia, sendo que a esquizofrenia “é uma das doenças 

mentais mais graves e mais importantes devido ao elevado número de pessoas afetadas” 

(Afonso, 2014), mas também pela sua história e percurso de vida. Tratava-se de um utente 

seguido em Hospital de dia já há alguns anos, e com um internamento recente na unidade 

de internamento de psiquiatria onde decorreu o Estágio 1, desta forma era um utente já 

conhecido previamente, mas aqui num contexto diferente. Considerou-se também que 

este trabalho de investigação contribui para o desenvolvimento da construção da relação 

terapêutica bem como da relação de ajuda, sendo que esta “requer da parte do 

interveniente, um bom conhecimento dos seus referenciais pessoais (valores morais, 

experiências passadas) e teóricos, sobre os quais se fundam as suas observações, os 

sentidos por si atribuídos e a escolha das intervenções a aplicar”. (Chalifour, 2008, p.5). 
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Este estudo de caso tem por base dados recolhidos no processo clínico do utente durante 

o período em que decorreu o estágio, dados recolhidos junto da Enfermeira responsável 

pelo Hospital de Dia de Psiquiatria, e ainda dados recolhidos junto do utente e da sua 

família.  

Pretende-se com este trabalho a aquisição de competências especificas do EESMP em 

que este: 

“a) Detém um elevado conhecimento e consciência de si enquanto pessoa e 

enfermeiro, mercê de vivências e processos de autoconhecimento, 

desenvolvimento pessoal e profissional;  

b) Assiste a pessoa ao longo do ciclo de vida, família, grupos e comunidade na 

otimização da saúde mental;  

c) Ajuda a pessoa ao longo do ciclo de vida, integrada na família, grupos e 

comunidade a recuperar a saúde mental, mobilizando as dinâmicas próprias de 

cada contexto;  

d) Presta cuidados psicoterapêuticos, sócio terapêuticos, psicossociais e 

psicoeducacionais, à pessoa ao longo do ciclo de vida, mobilizando o contexto e 

dinâmica individual, familiar de grupo ou comunitário, de forma a manter, 

melhorar e recuperar a saúde.” (Regulamento n.º 515/2018 de 7 de agosto, artigo 

4º, alínea 1) 

 

Este estudo de caso encontra-se estruturado da seguinte forma: em primeiro lugar é feito 

um breve enquadramento teórico sobre a patologia do utente em questão, de seguida será 

apresentado o caso clínico, através da sua identificação e dos seus antecedentes pessoais. 

De seguida passamos para a avaliação diagnóstica tendo por base uma das entrevistas 

realizadas ao utente e família, com todos os passos que a compõem. Segue-se a conclusão 

sobre o mesmo, e por fim a bibliografia consultada para a sua realização. 
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO – ESQUIZOFRENIA   

 

A esquizofrenia é uma doença que, pelas suas características específicas, continua ainda, 

nos dias de hoje, a ser alvo de especulações e de vários mitos. Não existem exames 

complementares de diagnóstico que levem a uma identificação correta desta patologia, 

sendo o seu diagnóstico feito tendo por base a história clínica e a observação 

psicopatológica. É também uma das doenças mentais mais graves e mais importantes pelo 

elevado número de pessoas que atinge, encontrando-se presente em todo o mundo, 

independentemente da classe social ou raça. (Afonso, 2014). “De todas as doenças 

mentais responsáveis pelo sofrimento na sociedade, a esquizofrenia é provavelmente 

responsável pelas hospitalizações mais prolongadas, maior caos na vida familiar, custos 

mais exorbitantes para os indivíduos e governos e mais medos que qualquer outra” 

(Townsend, 2011, p. 508). 

Apesar de existirem relatos desta patologia desde a antiguidade, a sua definição sofreu 

várias alterações bem como os seus critérios de diagnóstico. Inicialmente foi vista como 

uma demência precoce, uma vez que o seu início era precisamente no início da idade 

adulta. Emil Kraeplin definiu que esta patologia teria início na idade adulta e que 

progredia para um défice da função cognitiva e comportamental do individuo. (Afonso, 

2014) 

O termo esquizofrenia foi apresentado por Eugen Bleuler (1911), psiquiatra suíço, sendo 

que este deriva do grego e que tem na sua etimologia a palavra shizein que significa fenda, 

cisão, divisão, e phrenós que significa mente, pensamento. (Afonso, 2014, Townsend, 

2011).  

Esta patologia surge, geralmente, entre o fim da adolescência e até perto dos 30 anos de 

idade. A idade de início dos primeiros sintomas ocorre no início da faixa dos 20 anos nos 

homens e no final da mesma faixa etária nas mulheres. O seu início pode ser abrupto ou 

insidioso, no entanto, em grande parte das pessoas o seu desenvolvimento é lento com 

apresentação de vários sinais e sintomas. (American Psychiatric Association, 2014). 
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A esquizofrenia, com uma taxa de 2,8%, faz parte das 10 principais causas de 

incapacidade a longo prazo e de dependência psicossocial (Xavier et al, 2013). Pessoas 

com diagnóstico de esquizofrenia tem uma probabilidade de morte prematura entre 40 a 

60% mais elevada do que a população geral, devido a problemas de saúde física que 

muitas vezes são descurados (como por exemplo cancro, doenças cardiovasculares, 

diabetes, HIV) e também devido ao suicídio. (Organizacion Mundial de la Salud, 2013). 

Segundo dados recolhidos através do relatório anual de atividades de 2018  da instituição 

onde decorreu o estágio final (não identificada por motivos de proteção de dados), 

observa-se que 25,60% dos utentes internados no serviço de psiquiatria de adultos nesse 

mesmo ano tinham como diagnóstico esquizofrenia e outras psicoses. No que diz respeito 

às admissões no serviço de urgência devido a patologia do foro mental, a esquizofrenia e 

perturbações afetivas estavam presentes em 7,6% dos utentes. 

Várias são as hipóteses que tentam explicar esta doença: hipótese genética, hipótese 

associada a fatores ambientais, hipóteses associadas a neurotransmissores, hipótese 

inflamatória, e hipótese associada ao neurodesenvolvimento, no entanto nenhum modelo 

por si só consegue explicar a sua complexidade (Afonso, 2014), sendo que esta doença 

resulta provavelmente na combinação de todas estas influências (Townsend, 2011). 

Os sintomas da esquizofrenia “envolvem aspetos ligados ao pensamento (forma e 

conteúdo), à perceção, ao rendimento cognitivo, à afetividade e ao comportamento, 

conduzindo a défices nas relações interpessoais e a uma perda de contacto com a 

realidade” (Afonso, 2014, p.171). 

A American Psychiatric Association (2014) diz-nos que esta patologia tem como primeiro 

critério de diagnóstico (A) presença de dois ou mais itens dos que os que se enumeram, 

cada um deles presente durante um período de um mês (ou menos, quando tratado com 

sucesso), em que pelo menos um deles deves ser (1), (2) ou (3): 

(1) Delírios; 

(2) Alucinações; 

(3) Discurso desorganizado; 

(4) Comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico; 

(5) Sintomas negativos (expressão emocional diminuída ou avolia). 
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A sintomatologia da esquizofrenia pode ser agrupada em sintomas positivos e sintomas 

negativos. 

Os sintomas positivos são os que levam geralmente ao diagnóstico desta doença, e estão 

presentes numa fase ativa da mesma. Estes sintomas englobam geralmente delírios, 

alucinações, perturbações formais do pensamento e alterações do comportamento 

(Townsend, 2011).  

Segundo Afonso (2014, p.171) os delírios “são ideias individuais do doente que não são 

partilhadas por um grande grupo (…) sendo inabaláveis face à argumentação lógica”, 

sendo que as temáticas deste podem ser de diversas tipologias mas, geralmente, existe o 

predomínio de temas como a perseguição, ameaça, catástrofe, misticismo entre outros. 

Segundo o mesmo autor as alucinações são também muito frequentes nesta patologia 

sendo que podem ser do tipo auditivas, visuais, táteis, olfativas e cinestésicas, sendo que 

as mais frequentes são as do tipo auditivo-verbais, que geralmente se apresentam como 

vozes de critica, ameaça e pejorativas. 

As alterações do comportamento podem manifestar-se através de agressividade, 

comportamentos e atitudes bizarras ou de isolamento (Afonso, 2014). 

Dos sintomas negativos da doença fazem parte a alogia, abulia e apatia, e embotamento 

afetivo (Twonsend, 2011). 

Durante o decurso da doença muitas das pessoas com esquizofrenia sofrem de falta de 

motivação, de satisfação ou interesse para desempenhar tarefas e atividades, podem 

também demostrar falta de iniciativa para iniciar tarefas, e quando as iniciam tem grande 

dificuldade em terminá-las. Este desinteresse é também visível a nível de cuidados de 

higiene, sendo que frequentemente este aspeto é descurado. Podemos ainda acrescentar a 

tudo isto a dificuldade em estabelecer relações interpessoais pela alteração a nível dos 

afetos, sendo que pode mesmo ocorrer um embotamento afetivo levando a que a pessoa 

não consiga expressar os seus sentimentos perante outros. Esta doença, como referido 

anteriormente, leva a uma deterioração da função cognitiva, logo no início da patologia 

na ordem dos 70%, o que leva a que muitos destes doentes tenham um agravamento da 

função cognitiva no decorrer da doença. (Afonso, 2014) 
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Quanto ao tratamento este requer um trabalho multidisciplinar, sendo que a farmacologia 

nunca deve ser descurada, mas devem também ser incorporados outros tipos de 

abordagens, tais como terapia cognitivo-comportamental, terapia ocupacional, terapia 

familiar e treino de competências sociais (Afonso, 2014, Twonsend, 2011).  

O Hospital de dia de Psiquiatria é um serviço de excelência para colocar em prática todas 

estas abordagens promovendo ativamente a reabilitação e a reinserção da pessoa com 

esquizofrenia na sociedade. 
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2. APRESENTAÇÃO DO CASO CLÍNICO 

 

Os dados apresentados neste capítulo foram recolhidos através da consulta do processo 

clínico do utente (internamento, consultas de psiquiatria, consultas de enfermagem 

psiquiátrica e registos clínicos de Hospital Dia), e de entrevistas realizadas ao utente e 

família. Foram removidos e alterados dados que poderiam levar à identificação do utente, 

garantindo assim a confidencialidade e privacidade deste bem como da sua família. 

 

2.1. ANAMNESE – HISTÓRICO PESSOAL E EXAME FÍSICO 

Manuel, sexo masculino, cerca de 40 anos de idade, raça caucasiana, nacionalidade 

portuguesa, solteiro, sem filhos. Reside numa vila do sul do país com a sua mãe (70 anos, 

reformada, viúva, 12º ano de escolaridade) e um irmão mais velho. Completou 12º ano 

através de curso profissionalizante “Novas Oportunidades”. Desempregado desde 2007. 

Tem como antecedentes pessoais (desde os 13 anos) alcoolismo (em abstinência desde 

2019) e consumo de outras substâncias tóxicas (canabinóides), até 2019. Experimentou 

várias outras drogas nomeadamente heroína fumada e injetada, e cocaína inalada. Hábitos 

tabágicos presentes. Fuma cerca de 3 maços de cigarros por dia. Sem antecedentes médico 

cirúrgicos relevantes. 

Segundo informações da mãe o utente sempre foi inibido desde criança, não se 

relacionando muito com outras crianças da mesma idade, referindo mesmo que o filho 

era “muito tímido e não tinha amigos” (sic). 

Com 13/14 anos refere ter tido um desgosto amoroso e ter começado com consumos 

excessivos de álcool, deixou de frequentar as aulas e começou a isolar-se mais dos poucos 

amigos que tinha. 

Aos 16 anos começou a ser seguido em consulta privada de psiquiatria devido a estes 

comportamentos. Mãe refere que o período da adolescência foi muito conturbado para ela 
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e para o seu marido pois o filho recusava tomar a medicação que lhe era prescrita, e 

recusava aceitar que estava doente e, segundo esta, “a doença foi agravando” (sic). 

Voltou a estudar, completou o 9º ano de escolaridade, no entanto como “começou a 

desconfiar do professor” (sic) e deixou de frequentar mais aulas. Ainda segundo a mãe o 

filho era “muito inteligente, não soube aproveitar, até teve 20 numa das provas” (sic). 

Após esta situação votou a isolar-se novamente na sua residência. 

Perto dos 18 anos começou a trabalhar na construção civil, mas, segundo o próprio, como 

tomava medicação e consumia álcool e outras drogas, não conseguia trabalhar por muito 

tempo e era dispensado. 

Ainda aos 18 anos, enquanto cumpria o serviço militar, após apresentar sintomatologia 

depressiva foi internado num Hospital em Lisboa, com diagnóstico de depressão e 

psicose.  

Durante a sua adolescência e primeiros anos de jovem adulto teve vários relacionamentos 

amorosos que iniciava através da internet, uns mais longos que outros, no entanto todos 

relativamente breves. Numa dessas relações, já perto dos 30 anos de idade, acabou por 

sair da casa dos pais e ir viver com a namorada para uma outra zona do país, onde iniciou 

novo trabalho. No entanto, após três meses sem cumprir a terapêutica que tinha prescrita, 

começou a manifestar novamente sintomas de doença, e a namorada levou ao hospital da 

região por “achar que ele não estava bem” (sic). Foi novamente medicado e voltou para 

casa dos pais, terminando a relação. 

Após esta rutura voltou a estudar e terminou o 12º ano num curso profissionalizante. Após 

insistência por parte do pai fez o estágio numa empresa da localidade onde reside, apesar 

de se sentir muito lentificado pelo efeito da medicação. Após o estágio não conseguiu 

encontrar emprego. Sem auferir de rendimentos desde essa data. 

Pai faleceu em 2018, perto dos 80 anos de idade com diagnóstico de acidente vascular 

cerebral hemorrágico. Nesse ano voltam a surgir os delírios persecutórios e de 

autorreferência, fenómenos de alienação do pensamento e alucinações táteis, que levaram 

a novo internamento no serviço de psiquiatria de adultos. Após alta clínica foi 

encaminhado para o Hospital dia de psiquiatria pela primeira. 
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No ano de 2019 e de 2021 foi novamente internado em serviço de internamento de 

psiquiatria de adultos com diagnóstico de esquizofrenia. Antes do último internamento 

voltou a referir que os “satélites controlavam tudo”, que colocavam “coisas” na sua 

cabeça, pensamentos que ele tinha de cumprir, sendo que um desses pensamentos 

recorrentes era que teria de matar a sua mãe. 

Após alta clínica do último internamento voltou a frequentar o hospital de dia de 

psiquiatria deste hospital.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

Sexo Masculino        Sexo Feminino        Casamento 
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3. AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

Neste ponto serão descritos os passos da avaliação diagnóstica efetuada aquando de uma 

das entrevistas realizada ao utente. 

O processo de avaliação diagnóstica inicia-se por aquilo que o doente sabe, pelas suas 

preocupações, e ainda pelas suas estratégias e capacidades. “Do ponto de vista 

diagnóstico, a enfermeira precisa de ter aquela informação para poder desenvolver a sua 

atividade com base no que o doente sabe e não no que ela supõe que sabe” (Lopes, 2006, 

p.154), tendo sempre presente que um pensamento crítico pode ser distorcido caso o 

profissional não oiça a pessoa que tem junto a si. Desta afirmação compreende-se a 

importância de escutar o outro, e de tentar compreender aquilo que o outro tem para nos 

dizer sem julgamentos ou ideias pré-concebidas sobre o mesmo. Outra ideia que temos 

de ter sempre presente é que a pessoa a quem prestamos cuidados tem características 

específicas e únicas, relacionadas com fatores hereditários, com o seu desenvolvimento 

global (biológico, social, cognitivo, espiritual e afetivo), com experiências de vida únicas, 

tem motivações, sente e vive conflitos, frustrações e ameaças e por fim manifesta 

necessidade de ajuda através de sintomas, distúrbios comportamentais e distúrbios 

mentais (Chalifour, 2008). 

Neste capítulo serão apresentados os dados recolhidos numa entrevista realizada, tendo 

como objetivo a formulação de diagnósticos e intervenções de enfermagem que possam 

dar resposta às necessidades do Sr. Manuel. 

 

3.1. Objetivos da entrevista 1: 

Duração: 40 minutos 

Local: Residência do Utente 

Recolha de informação prévia: Consulta do processo do utente e recolha de dados. 
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Tipo de entrevista: semi-estruturada 

Forma de registo de dados: Registo em papel. 

Questões éticas: utente e mãe informados sobre o propósito da entrevista, bem como da 

garantia de confidencialidade de dados. 

 

3.2. 1ª fase – definição de papéis e espaços 

Nesta fase, foi realizada visita domiciliar ao utente e à sua mãe, e explicado qual o motivo 

pelo qual estávamos ali. Esta já não era a primeira vez em que ocorria uma visita 

domiciliária ao utente e família. Ficamos sentados frente a frente, a cerca de dois metros 

de distância. Utente aparentemente confortável com essa distância. A entrevista foi 

efetuada na cozinha do utente, portanto num espaço que lhe é familiar. Foi garantido que 

as informações recolhidas durante a entrevista seriam para ajudar a compreender a sua 

situação, e para poder dar continuidade ao seu tratamento. 

 

3.3. 2ª fase - avaliação diagnóstica 

Como referido anteriormente, esta entrevista teve como objetivo principal compreender 

como é que a doença do Sr. Manuel afeta a sua vida nesse momento. 

O utente diz não saber o nome da sua doença, no entanto no decorrer da entrevista acaba 

por referir que lhe teria sido diagnosticado depressão com psicose quando era jovem, e 

que mais tarde lhe disseram ser esquizofrenia. Refere cumprir a medicação prescrita, e a 

mãe corrobora esta afirmação, dizendo que o filho não se esquece da medicação porque 

ela própria se encarrega de verificar essa situação diariamente. Neste momento continua 

a ouvir pensamentos que não são seus, mas com menos frequência e menos intensidade 

do que quando esteve internado há alguns meses. Refere também que apesar de, por vezes, 

ainda sentir alguns toques, esta situação acontece já com muito menos frequência. Refere 

sentir-se muitas vezes ansioso com o conteúdo dos seus pensamentos, e acaba por 

responder a esta situação tomando medicação prescrita em SOS, com benefício. 
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Quando questionado pelo teor dos pensamentos refere que estes são colocados através de 

satélites que controlam tudo o que ele pensa, que lhe colocam os pensamentos na mente 

e que o deixam triste e ansioso. Que tudo o que lhe dizem é desagradável, que não vale 

nada, que não presta, e refere por vezes ficar mesmo com medo do conteúdo dos seus 

pensamentos. 

Questionado sobre o seu estado de saúde atual comparativamente aquando do 

internamento refere sentir-se melhor do que nessa data, e que o teor dos pensamentos não 

é tão negativo, nem o incomodam tanto como nos dias antes do internamento. 

Interrogado sobre as suas atividades de vida diárias, autocuidados e sobre a ocupação do 

seu tempo livre nos dias em que não frequenta o hospital de dia, refere não fazer nada. 

Passa os dias deitado, ou a fumar. Refere fumar cerca de três maços de cigarros por dia. 

Questionado sobre como se sente em relação a essa situação, bem como as questões de 

saúde e monetárias que se colocam, uma vez que não aufere de rendimentos, responde 

que sabe que lhe faz mal, e que gostaria de fumar menos ou mesmo deixar de fumar, mas 

não sabe se o consegue fazer sozinho, porque diz não ter força de vontade suficiente. 

Indica ainda não ter vontade de fazer nada em casa, e refere que sempre foi assim, e que 

por vezes «quero fazer mas quando decido fazer a minha mãe já fez por mim». A única 

atividade em que ajuda a mãe é quando leva a roupa até ao terraço para esta estender. 

Nunca sai de casa, e apenas convive com a mãe e com o irmão que residem consigo. 

Quanto ao sono referiu dormir bem, sem insónias. 

Mostrou-se ainda preocupado com a saúde da mãe, que esteve recentemente internada 

num hospital. Quando questionado sobre como fez na ausência da mãe refere que foi o 

irmão que o ajudou com a medicação e com a alimentação. 

No final da entrevista foi questionado sobre alguma situação que quisesse ver abordada 

mas referiu já ter sido tudo falado e que de momento não tinha mais nada para acrescentar. 
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3.4. Construção Do Juízo Diagnóstico 

História pessoal e familiar 

Durante toda a entrevista foi notória a preocupação com a sua família, principalmente 

com o estado de saúde da sua mãe. Quanto à perda do pai refere que foi um período difícil 

para todos em casa. Quando questionado sobre o irmão referiu que este o ajuda, e como 

ele não sai de casa é o irmão que vai às compras e que ajuda a mãe em algumas atividades. 

Refere que apesar de ter tido várias namoradas, nunca foram relações muito sérias. 

Refere também não conseguir trabalhar, porque não se concentra em nenhuma atividade 

durante muito tempo, no entanto refere que gostaria de fazer alguma coisa, sem nunca 

concretizar o que poderia ser. 

 

Apresentação e postura 

No momento da interação encontrava-se com um vestuário algo descuidado, com arranjo 

pessoal comprometido. Apresenta falta de várias peças dentarias, e apresenta outras em 

muito mau estado. 

Postura adequada, relaxada, fumando durante o decorrer da interação. Apenas quando 

questionado sobre o conteúdo dos delírios a sua postura tornou-se mais contraída e mais 

defensiva. 

 

Mímica e expressão e motricidade 

O Sr. Manuel mantém contacto ocular por períodos, sorri, por vezes fora de contexto. Não 

desviava o olhar enquanto respondia às questões, e o seu tom de voz era claro, por vezes 

com bloqueios de pensamento e perda de associação de ideias. Sem lentificação motora 

ou outros aspetos relevantes. 

 

Contacto e linguagem 
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Contacto sintónico e cordial. Linguagem percetível, respostas por vezes curtas e com 

discurso pobre. 

O estado de consciência 

O Sr. Manuel encontrava-se orientado no tempo, espaço, auto e alopsiquicamente. 

Atenção captável e fixável. 

 

A consciência de si  

Comprometida 

 

A consciência do corpo 

Sem alterações  

 

 Alterações sensório-precetivas 

Presença de alucinações cinestésicas tácteis e álgicas («ás vezes ainda sinto os toques, 

mas com menos força e menos vezes») 

 

As emoções e os Afetos 

Por vezes demonstra ambivalência afetiva durante o decurso da interação. Demostra ainda 

sentimentos de auto-desvalorização. Quando se refere à sua família afetos congruentes 

com o discurso. 

 

Humor 

Eutímico 
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A forma de pensamento 

Alogia manifestada por aumento do tempo de resposta, linguagem pobre e respostas 

curtas. 

 

Conteúdo de pensamento 

Delírios persecutórios («conseguem saber tudo o que penso»), delírio de roubo e 

divulgação de pensamento («colocam chips através de ressonância magnética»), delírio 

de controlo («controlam tudo através dos satélites»).  

 

Representação e memória  

Sem alterações 

 

Observação física 

Tensão Arterial: 118/69 mmHg  Frequência Cardíaca: 79bat/min 

Temperatura: 36,2ºC    Saturação O2: 97% 

Glicémia: 103mg/dl    Dor: 0 

Peso: 51Kg     Altura:1,60m 

IMC: 19,40Kg/m2 

Visão: Miopia (sem correção)  Audição: Mantida 

 

Mucosas integras. Pele seca, corada. 

Controle de esfíncteres mantidos. 

 

Capacidade funcional 

Comprometida 
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Envolvimento nas atividades 

Colabora muito pouco com o que lhe é solicitado demonstrando abulia e apatia. Falta de 

animo a desempenhar as suas atividades de vida diárias, dificuldades a nível de 

autocuidados e de alguns cuidados de higiene pessoal. 

 

Efeitos dos comportamentos sobre todas as suas dimensões: 

A doença influencia a sua situação laboral (sem trabalhar há diversos anos e sem auferir 

rendimentos). Isolamento social. Desconfiança em relação a outras pessoas que não sejam 

a sua família nuclear. A doença influencia todas as áreas da sua vida, interferindo a nível 

dos seus autocuidados, e relações interpessoais. 

 

Medicação prescrita: 

Gabapentina 400 (comp.) – Pequeno almoço, almoço, jantar 

Clozapina 100mg (comp.) – Jantar 

Mirtazapina 45mg (como Orod.) – Deitar 

 

No final da entrevista foi explicado novamente ao utente para que serviu a recolha de 

dados, e a sua utilidade para o tratamento, sempre com o intuído de o ajudar a recuperar 

a sua saúde física e mental. 

 

Análise da interação e dos dados 

Após a realização da entrevista chega agora o momento de refletir sobre a mesma, uma 

vez que é através desta reflexão que se consegue compreender de que forma se está nesta 
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relação, quais os fatores identificados que podem interferir na relação terapêutica que se 

estabelece com o utente.  

Em primeiro lugar importa reconhecer as sensações que tive durante o decorrer da 

entrevista com o Sr. Manuel. A interação decorreu na casa do utente, mas uma vez que 

esta já não era a primeira vez que frequentava este espaço acabei por me sentir confortável 

e acolhida pela mãe do utente e pelo próprio. O estar na casa da outra pessoa não é novo 

para mim uma vez que é uma parte importante do trabalho que realizo todos os dias. O 

que poderia ser uma situação que me poderia causar algum desconforto acaba por não 

acontecer uma vez que ao longo dos anos acabei por encontrar mecanismos que me 

permitem sentir-me “à vontade” no espaço do outro. Tendo sempre presente que aquele 

é o espaço do utente e da sua família, demonstrando sempre uma atitude de respeito e 

empatia por tudo o que me é dito durante o período de tempo em que estou com aquela 

família. Foi importante o facto de estar com a supervisão da enfermeira perceptora, uma 

vez que, e dada a sua experiência, existiram situações em que a sua intervenção era uma 

mais-valia, e que acabava sempre por gerar uma partilha de opinião após estas visitas.  

Outro aspeto que me levou a refletir foi a falta de vontade e a falta de iniciativa do utente 

e realizar tarefas. Este é um utente com capacidades cognitivas que lhe permitem 

desempenhar várias tarefas em casa, mas quer pela progressão da doença, quer porque 

nunca lhe ser solicitado a realização destas, como pôr ou levantar a mesa, por exemplo, 

este nunca sentiu necessidade de as fazer. No entanto, em contexto de hospital de dia, este 

utente consegue fazer estas e mais tarefas que lhe são propostas, e de forma adequada. 

Este tema foi trabalhado com o utente e com a sua mãe, principal cuidadora, de forma a 

que o Sr. Manuel seja envolvido nas tarefas da casa, promovendo desta forma algumas 

das capacidades e por conseguinte atribuir-lhe alguma autonomia. 

Quanto à presença dos delírios, é outra das situações que me deixa sempre algo 

apreensiva, pois estes causam sofrimento visível ao utente, mas sendo estes um crença 

inabalável, não consigo intervir da forma a que esta situação seja ultrapassada a curto, ou 

mesmo a longo prazo, levando a sentimentos de impotência perante esta situação. Acaba 

por ser um dos pontos que me comprometo a trabalhar com este e outros utentes que 

frequentam o hospital de dia. 
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Durante a entrevista fui-me sentido cada vez mais segura, e consegui questionar o utente 

sobre todos os pontos que considerava importantes, mas também senti que 

progressivamente lhe dei espaço para que ele pudesse falar dos assuntos que entendesse. 

Durante toda a entrevista mantive uma atitude calma, tranquila, dando espaço para o 

utente se expressar da maneira que desejava, quer através de palavras, ou de silêncios 

mais prolongados. Considero sempre que poderia ter feito de outra forma, colocado outras 

questões, ou ter procedido de forma diferente, no entanto o objetivo principal foi 

cumprido, fiquei a conhecer melhor o utente, a saber mais detalhes da sua vida desde a 

infância até à idade adulta, e fiquei também a compreender até que ponto a doença 

influência a sua vida a nível dos seus autocuidados e atividades de vida diárias. 
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4. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

 

Após a análise da entrevista e da descrição da avaliação diagnóstica e terapêutica foram 

traçados, com base no Padrão Documental de ESMP (Ordem dos Enfermeiros, 2019) e 

na Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (Ordem dos Enfermeiros, 

2016) os seguintes diagnósticos de enfermagem e as respetivas intervenções de 

enfermagem e resultados esperados: 

Diagnóstico de 

Enfermagem 

Intervenções de Enfermagem Resultado 

Esperado 

Alucinação - Ensinar sobre alucinação; 

- Assistir sobre gestão de alucinação; 

- Executar orientação para a realidade; 

- Executar restruturação cognitiva; 

- Executar técnica de distração; 

- Vigiar alucinação  

Alucinação 

ausente 

Ansiedade presente 

em grau moderado 

- Ensinar sobre estratégias de redução de 

ansiedade; 

- Executar apoio emocional; 

- Executar escuta ativa; 

- Executar Relação de Ajuda 

- Executar técnica de relaxamento (ter em 

atenção a técnica uma vez que o utente 

apresenta atividade delirante) 

- Instruir sobre estratégias de resolução de 

problemas 

- Treinar técnica de autocontrolo 

- Treinar técnica de relaxamento; 

- Vigiar ansiedade 

Ansiedade 

Ausente 
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Autocontrolo 

Ansiedade 

comprometido 

- Ensinar sobre estratégias de autocontrolo 

(inclui informar sobre estratégias da 

comunidade); 

- Executar apoio emocional; 

- Instruir sobre estratégias de resolução de 

problemas 

- Treinar técnica de autocontrolo 

- Vigiar autocontrolo - ansiedade. 

Autocontrolo 

Ansiedade não 

comprometido 

Autoconceito 

comprometido 

- Ensinar sobre autoconceito; 

- Executar aconselhamento; 

- Executar apoio emocional; 

- Executar escuta ativa; 

- Executar intervenção psicoeducativa; 

- Executar reestruturação cognitiva; 

- Executar relação de ajuda; 

- Vigiar autoconceito 

Autoconceito 

não 

comprometido 

Risco de Cognição 

Comprometida 

- Ensinar sobre estratégias de estimulação 

cognitiva; 

- Executar estimulação cognitiva; 

- Vigiar cognição 

Sem risco de 

cognição 

comprometida 

Comportamento 

Interativo 

Comprometido 

- Ensinar sobre comportamento interativo; 

- Executar aconselhamento; 

- Executar escuta ativa; 

- Treinar competências sociais; 

- Treinar comportamento Assertivo; 

- Vigiar comportamento interativo 

Comportamento 

Interativo não 

Comprometido 

Delírio - Assistir sobre gestão de delírio; 

- Ensinar sobre delírio; 

- Executar escuta ativa; 

- Executar reestruturação cognitiva; 

- Executar treino metacognitivo; 

Delírio Ausente 
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- Executar técnica de orientação para a 

realidade; 

- Executar técnica de distração; 

- Vigiar delírio. 

Dependência de 

Tabaco 

- Ensinar sobre dependência do tabaco; 

- Executar entrevista motivacional; 

- Executar intervenção breve; 

- Executar intervenção psicoeducativa; 

- Executar modificação de comportamento; 

- Executar reestruturação cognitiva; 

- Executar relação de ajuda; 

- Treinar técnicas de Autocontrolo; 

- Vigiar consumo de tabaco. 

Dependência de 

tabaco ausente 

Risco de Gestão do 

regime 

medicamentoso 

comprometida 

- Promover consciencialização sobre o 

regime medicamentoso; 

- Promover o envolvimento do utente; 

- Ensinar sobre regime medicamentoso; 

- Instruir sobre regime medicamentoso. 

Risco de gestão 

do regime 

medicamentoso 

ausente 
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CONCLUSÃO 

 

A elaboração deste Estudo de Caso permitiu a mobilização de várias competências do 

EESMP. A reflexão crítica efetuada, levou à compreensão relevância do papel do 

enfermeiro como importante instrumento terapêutico no decorrer da relação terapêutica 

com a outra pessoa, e levou ainda à compreensão do poder da entrevista como instrumento 

de trabalho deste. 

Procedeu-se à avaliação diagnóstica e terapêutica tendo por base uma entrevista efetuada 

ao utente no seu domicílio, e foram definidos os diagnósticos de enfermagem que se 

consideraram pertinentes para a situação desta pessoa em concreto.  

Estes diagnósticos tiveram por base todas as questões verbalizadas pelo utente ou 

percecionadas pelo enfermeiro, durante a entrevista.  

O objetivo geral que se esperava obter com a realização deste trabalho era o aprofundar 

o conhecimento sobre a pessoa com doença mental em contexto de hospital de dia de 

psiquiatria. Considero que o objetivo foi atingido uma vez que através de um processo 

reflexivo, houve um aprofundar de conhecimento e consciência de mim mesma, de que 

forma estou na relação com o outro, e de que forma os meus pensamentos e sentimentos 

influenciam essa mesma relação. Pude prestar cuidados específicos a esta pessoa, 

ajudando-a, mobilizando dinâmicas adequadas à sua situação, e uma vez que a duração 

deste estágio assim o permitiu, pude colocar em prática algumas das intervenções 

delineadas e avaliar também os resultados. Todas estas intervenções tiveram como 

objetivo o ajudar o utente a recuperar o seu estado de saúde, autonomia e trabalhar 

também as competências sociais, com vista à sua reabilitação e reinserção na sociedade. 

Considero a elaboração deste trabalho muito útil, como ferramenta de aprendizagem, de 

aquisição e sedimentação de conhecimentos. Considero que foi de grande ajuda para a 

concretização dos objetivos a que me propus alcançar durante o estágio final. 
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