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RESUMO 

O presente relatório tem como finalidade descrever o percurso realizado durante o estágio do 

Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica (ESMP), tendo em conta o desenvolvimento e 

aquisição de competências de Enfermeiro Especialista e Mestre em Saúde Mental e Psiquiátrica. 

O tema abordado vai ao encontro do desafio que os profissionais de saúde se deparam diariamente, 

o fenómeno da adesão à terapêutica. 

O processo da transição do hospital/internamento-domicílio pode expor a pessoa com doença 

mental grave a um risco potencial de desenvolver um processo de adaptação desajustado, pelo que a 

visita domiciliária pode ser um recurso utilizado positivamente para o envolvimento das pessoas e dos 

seus cuidadores no tratamento destas patologias. Assim, os casos identificados de pessoas com doença 

mental grave com fraca adesão à terapêutica, devem ser acompanhados no pós-alta, fazendo-se 

monitorizações frequentes da sua situação clínica, promovendo uma transição hospital/internamento-

domicílio saudável, e consequentemente, prevenindo recaídas e novos internamentos. 

Ao longo do estágio final e após identificada a necessidade de intervenção com a colaboração da 

equipa de cuidados, foi desenvolvido um projeto de intervenção com o objetivo geral supervisionar os 

níveis de adesão ao regime terapêutico, por parte dos utentes seguidos na consulta de psiquiatria, após a 

alta clínica do internamento de Psiquiatria. 

Na elaboração do presente relatório foi utilizada metodologia científica e como instrumento a revisão 

Integrativa da literatura, a mesma servirá para uma integração do processo de teorização da prática 

através do recurso às etapas da prática baseada na evidência, respeitante à estrutura do ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre. 

Palavras-chave: Enfermagem; Doença Mental; Domicílio e Adesão ao Regime Terapêutico. 

 

 

 

 

 



 
 

 
jul-21 | Página 5 

Proximidade no Cuidado – Adesão ao Regime Terapêutico no Utente Psiquiátrico  

 

ABSTRACT  

The purpose of this report is to describe the path taken during the internship of the Master in Mental 

Health and Psychiatric Nursing (ESMP), taking into account the development and acquisition of skills of 

Specialist Nurse and Mental Health and Psychiatric. 

The topic addressed meets the challenge that health professionals face daily, the phenomenon of 

adherence to therapy. 

The process of transition from hospital / hospitalization to home can expose the person with severe 

mental illness to a potential risk of developing a maladjusted adaptation process, so the home visit can 

be a resource used positively for the involvement of people and their caregivers in the treatment of these 

pathologies. Thus, the identified cases of people with severe mental illness with poor adherence to 

therapy, must be followed up after discharge, with frequent monitoring of their clinical situation, 

promoting a healthy hospital / hospitalization-home transition, and, consequently, preventing relapses. 

and new hospitalizations. 

Throughout the final stage and after identifying the need for intervention with the collaboration of 

the care team, an intervention project was developed with the general objective of supervising the levels 

of adherence to the therapeutic regime, by the users followed in the psychiatric consultation, after 

discharge from psychiatric hospitalization. 

In the preparation of this report, scientific methodology was used and as an instrument the 

Integrative literature review, it will serve for an integration of the process of theorizing the practice 

through the use of evidence-based practice steps, regarding the structure of the study cycle leading to 

the master's degree. 

Keywords: Nursing; Mental disease; Domicile and Adherence to the Therapeutic Regime. 
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório pretende ser o reflexo do percurso formativo e pessoal desenvolvido no âmbito 

do Mestrado em Enfermagem em Associação na área de Especialização em Enfermagem de Saúde Mental 

e Psiquiátrica.  

Além das unidades curriculares que integram o Plano de Estudo deste Curso de Mestrado, este 

relatório é parte integrante para poder obter a concessão de grau de mestre em enfermagem (Decreto 

Lei [DL] n.º 63/2016, de 13 de setembro). O crescimento pessoal e profissional está profundamente ligado 

à necessidade de aprofundar, consolidar, analisar e refletir sobre os acontecimentos experienciados, as 

aprendizagens adquiridas, as atividades e intervenções de enfermagem concretizadas, as dificuldades 

sentidas, as estratégias implementadas, com o propósito de superar os obstáculos e alcançar os objetivos 

individuais de estágio delineados. 

O relatório apresentado evidencia o percurso efetuado para alcançar os objetivos de estágio 

delineados no projeto individual, incluindo de forma sistemática e organizada, a interpretação dos 

conhecimentos e competências adquiridas. 

O projeto de intervenção decorreu numa Equipa Comunitária de Saúde Mental, e teve como objetivo 

geral supervisionar os níveis de adesão ao regime terapêutico, por parte dos utentes seguidos na consulta 

de psiquiatria, após a alta clínica do internamento de Psiquiatria, adotando como teórica de enfermagem 

o Modelo Tidal. 

Ao longo dos anos, a Saúde Mental tem assumido grande valor, sendo considerada a base do bem-

estar da pessoa. No entanto, ao longo da vida podem surgir acontecimentos adversos que causam 

alterações emocionais, que precipitam para a doença mental. Por este motivo, a intervenção precoce 

poderá, em certas situações, prevenir dificuldades futuras e, por outro lado, auxiliar na recuperação e na 

inclusão social (DGS, 2014:7). 

Segundo o Conselho Internacional dos Enfermeiros (2009), as evidências asseveram que uma das 

vigentes questões que o sistema de saúde se defronta é o abandono ou o incorreto cumprimento dos 

tratamentos estabelecidos pelos profissionais de saúde, cujas repercussões são espelhadas na 

morbilidade e na mortalidade.  
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O Plano Nacional de Saúde mental (DGS, 2017) conceitua-se que uma das precedências é a 

reformulação da prestação de cuidados à pessoa com perturbação mental pela problemática da não 

adesão ao tratamento. 

De acordo com a WHO e Organização Mundial de Médicos (2008), a adesão à terapêutica de longo-

prazo é um desafio multifacetado que requer a reflexão e a melhoria de fatores com influência, 

englobando uma relação entre o profissional e a pessoa, alicerçada em confiança e num contrato 

terapêutico, bem como, proporcionar conhecimentos acerca das consequências (quer de uma boa como 

má adesão), na aquisição de suporte familiar e comunitário. 

Neste sentido, a adesão ao tratamento nas perturbações psiquiátricas revela‐se um desafio com que 

os profissionais de saúde mental se deparam diariamente. Não obstante, em virtude do estigma associado 

às doenças mentais, o desafio colocado a estes profissionais revela‐se ainda maior (Fornelos et al., 2019). 

Contudo, segundo os autores Agumasie et al., (2018), na pessoa com perturbação mental, a fraca 

adesão à terapêutica é considerada como o grande objetor no controlo da sintomatologia e do seu alívio, 

configurando-se como um grande preditor da probabilidade de recaídas e de reinternamentos. 

Pesquisas efetuadas demonstram o impacto da visita domiciliaria como uma intervenção 

psicoterapêutica eficaz na adesão da mesma.  

No caso de pessoas com doença mental, a transição internamento-domicílio pode agravar-se pois 

estudos internacionais têm evidenciado que, de forma geral se verifica um baixo nível de adesão ao 

regime terapêutico psiquiátrico (Monterroso, Pierdevara, & Joaquim, 2012), constituindo-se esta falta de 

adesão ao tratamento um dos principais obstáculos para o controlo adequado da sintomatologia 

presente, aumentando significativamente a probabilidade de recaída, os números e o tempo dos 

internamentos (Chang & Chou, 2015; Monterroso, Pierdevara, & Joaquim, 2012). 

Após alta hospitalar e no regresso ao domicílio o acompanhamento destas pessoas é diminuto, 

tornando-se um risco acrescido de recaídas, pois continua a existir em Portugal uma fraca estrutura de 

apoio formal na comunidade às pessoas com doença mental, deste modo, e no sentido de coadjuvar a 

colmatar esta necessidade, surge o projeto de intervenção elaborado. 

O projeto tem como propósito a visita domiciliária às pessoas com doença mental grave e com fraca 

adesão terapêutica, que contribuirá para que as mesmas tenham acesso a cuidados de enfermagem 

especializados promovendo a continuidade de cuidados após alta hospitalar, respeitando e valorizando 
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princípios como os de proximidade, capacitação ou participação e ajudando igualmente a combater os 

fenómenos de discriminação e de estigmatização. 

O principal objetivo da visita domiciliária é manter o contacto da pessoa com doença mental e os 

cuidados de saúde, sendo um modelo que assegura a continuidade de cuidados, demonstrando ter 

benefícios quer a nível da sintomatologia, da funcionalidade ou da qualidade e vida das pessoas e das suas 

famílias, reduzindo o desperdício de recursos consumidos durante os reinternamentos devido às recaídas, 

além de promover igualmente a sua inserção na comunidade (Chang & Chou, 2015; Gleason & Coyle, 

2015; Gomis, Palma, & Farriols, 2017; Lakeh, Yaghoubi, Hajebi, Malaouti, & Vasfi, 2017). 

Para o CIE 2009: 10 “(…) os enfermeiros encontram-se numa posição única para avaliar, diagnosticar, 

intervir e avaliar resultados nas questões relacionadas com a adesão, incluindo avaliar o risco de não-

adesão (tendo em conta aspetos físicos, mentais, comportamentais, sócio-culturais, ambientais e 

espirituais); identificar os diagnósticos e motivos para a não-adesão; proporcionar intervenções 

apropriadas, adaptadas para o cliente, com base na avaliação; e avaliar a adesão ao tratamento”. 

Este trabalho tem como objetivos relatar o trabalho desenvolvido, descrever o desenvolvimento de 

Competências do Enfermeiro Especialista, Competências Específicas do EEESMP e Competências de 

Mestre em Enfermagem, promover a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde com recurso à 

investigação e a uma prática baseada na evidência, cumprindo sempre com os referenciais éticos e 

deontológicos que lhe estão subjacentes. 

O presente relatório encontra-se dividido em quatro capítulos. O primeiro capítulo engloba a 

caracterização do local de estágio. O segundo capítulo abrange uma dimensão teórica sobre o 

enquadramento concetual, sendo abordada a definição de adesão; não adesão ao tratamento: problema 

de saúde publica; adesão ao tratamento na perturbações psiquiátricas; fatores de adesão ao tratamento; 

a importância do papel do profissional de saúde mental na adesão ao tratamento de pessoas com 

perturbação psiquiátrica; intervenção comunitária em saúde mental e por fim o Modelo Tidal.  Neste 

capítulo efetua-se a fundamentação teórica necessária para a melhor compreensão dos conceitos 

abordados.  

No terceiro capítulo é apresentada a metodologia de projeto, onde se descreveu o diagnóstico da 

situação, a definição de objetivos, o planeamento a execução e a avaliação. 
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No quarto capítulo foi feita uma análise reflexiva sobre a aquisição e desenvolvimento de 

competências comuns, especificas e de mestre EEESMP, enquanto se foram justificando em simultâneo a 

sua aquisição. 

Por fim, a conclusão, fazendo menção às potencialidades e limitações do trabalho.  

Encontra-se em apêndice, um documento que dá suporte ao trabalho desenvolvido e que é referido 

ao longo do mesmo.  

Este trabalho encontra-se redigido seguindo as diretrizes do Novo Acordo Ortográfico português e 

da norma da American Psychological Association (APA) – 6ª edição. 
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1. CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

O Hospital do Sul do País é constituído por três unidades hospitalares e pelos serviços de Urgência 

Básica e o Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul. 

O Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental (DPSM) encontra-se deslocado do Hospital Central, 

ocupando as instalações do antigo Centro de Saúde Mental, a sua área de intervenção restringe-se à zona 

oriental do Sul.   

No piso 0 do DPSM encontram-se as consultas externas de adultos e de pedopsiquiatria, a urgência 

de psiquiatria, o hospital de dia e os gabinetes de psicologia.  

Existem cinco Equipas de Saúde Mental Comunitárias (ESMC): uma das equipas que se mantém nas 

instalações físicas do DPSM e abrange os utentes residentes daquela área, as restantes equipas deslocam-

se aos centros de saúde das suas áreas correspondentes. As equipas multidisciplinares são constituídas 

por médico psiquiatra, um enfermeiro, uma assistente social, uma terapeuta ocupacional e uma 

psicóloga. 

As consultas externas comunitárias de psiquiatria são semanais, baseiam-se no modelo comunitário 

de saúde mental e principiaram-se em março de 2003 nos centros de Saúde. 

Os cuidados de enfermagem prestados são nomeadamente, a consulta de enfermagem e as suas 

respetivas intervenções de enfermagem: administração da terapêutica de ação prolongada, e visitas 

domiciliarias  

No piso 1 desta unidade, encontra-se o Internamento de agudos de Psiquiatria, apresenta uma 

lotação de 35 camas. 
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2. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL 

O presente relatório descreve o contexto da enfermagem de saúde mental e psiquiátrica decorrente 

no estágio no sentido de promover a qualidade na prestação de cuidados à pessoa portadora de 

psicopatologia de acordo com a sua dimensão e vulnerabilidade. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), define saúde mental como o “estado de bem-estar no qual 

o indivíduo realiza as suas capacidades, pode fazer face ao stress normal da vida, trabalhar de forma 

produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade em que se insere” (WHO, 2002). Assim sendo, verifica-

se que existe saúde mental quando a pessoa de acordo com os sistemas biopsicológicos e socioculturais 

apresenta capacidade de adaptação e reinserção, estabelece relações interpessoais, apresenta 

autonomia, gere conflitos internos e alterações comportamentais e exerce papéis sociais. 

2.1. Definição de Adesão 

O conceito de adesão conta com uma vasta literatura, especialmente quando associado à medicação 

e/ou tratamento das doenças crónicas. 

Adesão ao regime terapêutico, adesão ao tratamento ou ainda adesão terapêutica, são diferentes 

modos de nomear a mesma entidade. 

Embora muitos investigadores relacionem adesão ao tratamento com adesão à medicação, o 

primeiro termo refere-se a inúmeros comportamentos inerentes à saúde que vão além do simples 

cumprimento da prescrição da medicação e envolve aspetos relacionados com o tratamento, com a 

pessoa e à doença. 

Ao longo do nosso relatório, sempre que nos referimos ao conceito adesão, incorporamos a 

dimensão farmacológica e não farmacológica. 

De acordo com a CIPE 2015 a adesão ao regime terapêutico é um tipo de comportamento de adesão 

com as seguintes características: “executar as atividades, cumprindo um programa de tratamento da 

doença e das suas implicações, atividades essas que são satisfatórias para atingir objetivos específicos de 

saúde, integrarem atividades para tratamento ou prevenção da doença na vida diária”. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a adesão ao regime terapêutico define-se como o 

grau em que o comportamento de uma pessoa é representado não só pela ingestão da medicação, mas 
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também pelo seguimento da dieta, das mudanças no estilo de vida e corresponde, concorda e cumpre 

com as recomendações dos profissionais de saúde. 

Sempre que abordamos a perspetiva comportamental, temos que compreender o ser humano nessa 

dimensão, o que implica não só atitudes, mas também a aquisição de conhecimentos, de modo a poder 

ter capacidade de decidir de forma consciente e congruente acerca do que realmente se quer em termos 

de resposta à situação de saúde e doença. 

2.2. A Não Adesão ao Tratamento: Problema de Saúde Pública 

A não‐adesão ao tratamento nas doenças crónicas constitui um grave problema de saúde pública e, 

provavelmente, uma das mais importantes causas de insucesso dos programas terapêuticos, represen-

tando um problema comum partilhado por quase todas as doenças de evolução crónica, incluindo as per-

turbações psiquiátricas. 

Em termos gerais, com o impacto das doenças crónicas a aumentar, os serviços de saúde estão a ser 

desafiados a responder adequadamente às novas exigências de saúde da população através de novos 

modelos de prestação de cuidados – as autoridades de saúde dos países industrializados estão cada vez 

mais pressionadas para colocarem a prevenção e a gestão de doenças crónicas como uma das principais 

prioridades estratégicas para a próxima década. 

No entanto, embora a doença crónica possa ser farmacologicamente tratável, a não‐adesão ao tra-

tamento é um problema mundial de magnitude impressionante (WHO, 2003) com uma taxa média esti-

mada de não‐adesão de cerca de 50% (Sokol, McGuigan; Verbrugge & Epstein 2005 cit in Cardoso, Bayne 

& Xavier 2020). Além disso, a Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que “sem um sistema que 

aborde os fatores determinantes da adesão à terapêutica, os avanços da tecnologia biomédica vão deixar 

de realizar o seu potencial de forma a reduzir a carga das doenças crónicas” (WHO, 2003). 

As consequências da não‐adesão são profundas e incluem resultados clínicos negativos, maior risco 

de recaída, stress físico e emocional devido a sucessivos internamentos, e aumento dos custos diretos e 

indiretos de saúde (WHO, 2003). 

Embora os investigadores reconheçam a importância da não‐adesão como um problema de saúde 

pública, as evidências sugerem que não tem sido dada a atenção necessária para o desenvolvimento e 
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avaliação de estratégias destinadas a melhorar a adesão das pessoas ao tratamento (Kravitz & Melnikow 

2001 cit in Cardoso et al., 2020). 

As consequências da não‐adesão ao tratamento estão relacionadas com a falta de obtenção de be‐

nefícios esperados, com a deterioração da relação profissional/pessoa e com o aumento do custo finan-

ceiro, devido ao número elevado de hospitalizações e ao tempo prolongado de tratamento (Cardoso, Xa-

vier & Barriers, 2016 & Fornelos, Martins, Felizardo, Roque & Pina 2019). 

Porém, para que as pessoas tenham boa adesão, é importante que sintam algum benefício com isso, 

que tenham uma supervisão familiar e uma boa relação com o médico que prescreve a terapêutica, assim 

como com a restante equipa clínica. Por outras palavras, é importante que: (1) o tratamento vá ao encon-

tro das necessidades das pessoas; (2) haja um envolvimento pleno e cooperante da parte da família; e (3) 

a relação profissional‐pessoa seja positiva e o menos assimétrica possível (Oliboni & Castro 2018 & Car-

doso et al., 2020).  

 Devido à importância em aprofundar estes aspetos, verifica‐se que a investigação nesta área tem 

motivado um interesse crescente, dadas as importantes repercussões que a falta de cumprimento do 

tratamento assume em termos de saúde pública (WHO, 2003). Estando perante condições crónicas, cuja 

evolução pode ser modificada com o tratamento, é fundamental fomentar uma adesão adequada para 

que o tratamento seja realmente eficaz. Por esse motivo, considera‐se que tão importantes quanto os 

fatores relacionados com o pessoa e com o tratamento, são os fatores relacionados com os profissionais 

de saúde, nomeadamente a nível do impacto que as atitudes e as crenças dos clínicos podem ter na ade-

são ao tratamento dos pessoas (Byrne, Willis, Deane,Hawkins & Quinn 2010 & Gray & Robson 2010 cit in 

Cardoso et al, 2020). 

Em Portugal, o Plano Nacional de Saúde Mental (PNSM) 2007‐2016 com extensão a 2020, elegeu 

como uma das suas prioridades a reformulação da prestação de cuidados a indivíduos com perturbações 

psiquiátricas graves, nos quais a problemática da adesão ao tratamento apresenta uma relevância fulcral. 
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2.3. Adesão ao Tratamento nas Perturbações Psiquiátricas  

O tema da adesão ao tratamento nas perturbações psiquiátricas é cada vez mais relevante, pois as 

estimativas do incumprimento das prescrições farmacológicas e não farmacológicas são, segundo a lite-

ratura, muito significativas. Este incumprimento minimiza a probabilidade de recuperação das pessoas 

com perturbações psiquiátricas, aumenta a probabilidade de recaídas e o número de hospitalizações, o 

que acarreta um aumento significativo dos custos no sistema de saúde (Velligan, Weiden, Sajatovic, Scott 

& Carpenter, 2010 cit in Cardoso et al., 2020) 

Neste sentido, a adesão ao tratamento nas perturbações psiquiátricas revela‐se um desafio com que 

os profissionais de saúde mental se deparam diariamente. Não obstante, em virtude do estigma associado 

às doenças mentais, o desafio colocado a estes profissionais revela‐se ainda maior (Fornelos et al., 2019). 

Com efeito, o estigma associado a estas perturbações pode fazer com que a pessoa tenha limitações 

nos seus direitos de cidadania, seja alvo de preconceitos, se isole, esteja relutante em procurar ajuda e, 

consequentemente, possa não aderir ao tratamento. 

Para além do estigma, o reduzido insight de algumas pessoas sobre a sua doença pode desencorajar 

a manutenção do tratamento. Os estereótipos, os preconceitos e a discriminação podem, assim, privar as 

pessoas com perturbações psiquiátricas de acederem a um tratamento mais rápido e eficaz. 

No que depende da própria pessoa, reconhecer e aceitar a doença pode fazer toda a diferença, pois 

o tratamento passa a ser entendido como necessário e essencial para a melhoria da sua qualidade de 

vida, assim como da sua família (Oliboni & Castro, 2018). 

Contudo, apesar do sucesso do tratamento se encontrar diretamente relacionado com o modo como 

a pessoa aceita, compreende e integra a sua doença, existem fatores relacionados com os profissionais 

de saúde mental que devem ser perspetivados (Cardoso et al., 2020). 

De uma maneira geral, pela probabilidade de interrupção da terapêutica se associar ao aparecimento 

de efeitos adversos, cabe aos profissionais de saúde mental procurar esclarecer dúvidas e desmistificar 

eventuais crenças relacionadas com a doença ou com o seu tratamento. Neste sentido, é fundamental 
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que, para além da pessoa, o profissional de saúde mental tenha um papel ativo e colaborante ao longo 

do processo de recuperação da pessoa, permitindo o desenvolvimento de estratégias favorecedoras da 

adesão, nomeadamente a promoção do empoderamento quer das pessoas quer das suas famílias, de 

forma a facilitar a participação ativa dos mesmos, na definição e implementação de medidas que favore-

çam a sua autonomização e adesão ao tratamento (Cardoso et al., 2020). 

Em suma, para que a manutenção do tratamento ocorra é necessário não só avaliar o significado e 

as atitudes que a pessoa atribui à sua doença e ao tratamento, mas também ter em consideração as ati-

tudes e as crenças dos próprios profissionais de saúde mental e o impacto que podem ter na adesão do 

pessoa ao tratamento (Cardoso et al., 2020). 

2.4. Fatores da Adesão Terapêutica 

A adesão é um comportamento multifatorial complexo que é influenciado por diversos fatores 

classificados em cinco dimensões pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que representam o Modelo 

Multidimensional de Adesão. Os fatores são assim denominados (I) socioeconômicos; (II) relacionados à 

terapia; (III) relacionados à pessoa; (IV) relacionados à condição de saúde/doença; e (V) relacionados ao 

profissional, ao serviço de saúde e/ou à equipa de saúde (Alghuir, Hughes, Simpson & Guirguis, 2012 cit 

in Oliboni & Castro 2018). 

Todos esses fatores interagem para influenciar o comportamento da adesão: 

(I) Fatores socioeconómicos influenciam na baixa adesão à terapêutica: situação socioeconó-

mica desfavorável como a pobreza, o analfabetismo, a baixa escolaridade, o desemprego, o 

carecer de suporte social, as condições de vida precárias, a inacessibilidade aos cuidados de 

saúde, o custo dos meios de transporte, o alto custo da medicação, as mudanças nas situa-

ções ambientais, a cultura e as crenças leigas sobre doença e tratamento e a disfunção fa-

miliar (WHO, 2003).  

(II) Equipa multidisciplinar e o sistema de saúde: a relação estabelecida pelo profissional de 

saúde com a pessoa pode melhorar a adesão (Rose, Kim, Dennison & Hill, 2000). A relação 

terapêutica é um processo que prospera por estadios desde uma categoria mais superficial 

à mais profunda, de modo a se estabelecer uma aliança terapêutica (Gardner, 2010).  Difi-

culdade de marcação de consultas/acesso aos profissionais; Qualidade do sistema e dos 
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serviços prestados; Confiança da pessoa no profissional; Falta de incentivos ou de acompa-

nhamento e desempenho da equipa (WHO, 2003). 

(III) Fatores relacionados com doença: A gravidade dos sintomas e da doença; características da 

doença; Dificuldades físicas, psicológicas e sociais; Ausência de sintomas; Presença de con-

sumos, nomeadamente o álcool. O impacto vai depender do modo como é influenciada a 

perceção de risco da pessoa, da importância em seguir o tratamento e na prioridade dada à 

adesão (WHO, 2003). 

(IV) Fatores relacionados com o tratamento: A complexidade da prescrição médica, da duração 

do tratamento, das mudanças frequentes no tratamento, a remissão dos sintomas e nos 

efeitos adversos da medicação. Intervenções de adesão devem ser adaptadas às necessida-

des da pessoa, a fim de alcançar o máximo impacto (WHO, 2003). 

(V) Fatores relacionados com a pessoa: são identificados como recursos os conhecimentos, ati-

tudes, crenças, perceções e expectativas da pessoa. O comportamento da adesão é influen-

ciado pelo conhecimento e crenças acerca da sua doença, a motivação e a confiança para a 

sua gestão, as expectativas em relação ao tratamento, bem como, as consequências acerca 

da não adesão (WHO, 2003). A perceção da necessidade de adesão à terapêutica, por parte 

da pessoa, é influenciada pela sua função cognitiva, mediante os sintomas, expectativas e 

experiências que tenha vivido (Horne, 1999). Há que ter em conta as características singula-

res de cada pessoa (WHO, 2003). 

De acordo com WHO (2003), existem vários aspetos que são considerados para a adesão à 

terapêutica, nomeadamente: a necessidade de apoiar a pessoa e não a responsabilizar. Pois, esta 

pode sentir-se frustrada se as suas preferências e decisões, quanto ao tratamento, não forem 

levadas em consideração; a fraca adesão à terapêutica de longo prazo pode-se repercutir no 

aumento dos custos em saúde; a adesão à terapêutica está diretamente implícita na melhoria da 

segurança da pessoa.  

As recidivas referentes à fraca adesão à terapêutica podem ser mais graves do que as recaídas 

que possam ocorrer se existir o seu cumprimento; maior risco de dependência é valorizado. Diversos 

medicamentos podem produzir dependência grave se utilizados de forma inadequada; maior risco 

de abstinência, onde os efeitos adversos e danos potenciais podem ocorrer quando uma medicação 

é interrompida ou interrompida abruptamente (WHO, 2003). 
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Vários autores referenciam que a não adesão ao tratamento reflete resultados negativos como, 

o risco de recaída, stress físico e emocional derivado aos reinternamentos (Sokol, Mcguigan, 

Verbrugge & Epstein, 2005) e o acréscimo dos custos de saúde (Winnick, Lucas, Hartman & Toll, 

2005). As perturbações mentais agravam-se com tratamentos ineficazes e pela baixa adesão 

(Agumasie, Kwasi, Abubakar, Nega, Gezahegn & Augustine 2018). 

2.5. A Importância do Papel do Profissional de Saúde Mental na Adesão ao Tratamento de 

Pessoas com Perturbações Psiquiátricas 

Apesar de se saber que a adesão ao tratamento pode ser influenciada pelo médico, nem todos os 

clínicos tentam melhorar ativamente a adesão dos pessoas, sendo escasso o recurso à utilização por rotina 

de metodologias baseadas na evidência (Petrilla et al., 2005 cit in Cardodo et al., 2020). 

Esta lacuna é extremamente importante, uma vez que, se as atitudes e as crenças dos clínicos forem 

negativas, é provável que a capacidade de trabalhar eficazmente com as pessoas para facilitar a adesão 

esteja comprometida. Por outro lado, se um médico que trabalhe com pessoas com história de não‐ade‐

são no passado estiver pessimista em relação ao tratamento que ele próprio prescreve, muito provavel-

mente obterá um resultado terapêutico insuficiente. 

Dos vários fatores atribuíveis aos profissionais de saúde mental na literatura especializada, podem 

destacar‐se 3 como os mais relevantes: relação terapêutica, atitudes e crenças, e otimismo terapêutico 

(WHO, 2003). 

A função dos profissionais de saúde mental na promoção da adesão é vista como sendo influente, 

dada a relação intrínseca que partilham com as pessoas. No entanto, a literatura sugere que estes pres-

tadores de cuidados nem sempre estão suficientemente sensibilizados, nem são encorajados a desempe-

nhar esse tipo de papel por rotina (WHO, 2003 & Gray et al.,2003 cit in Fornelos et al., 2019)  

Em contrapartida, a evidência científica sugere que as pessoas estão a afastar‐se progressivamente 

de um papel “passivo” na relação, o que poderá permitir de forma crescente a abordagem e compreensão 

das suas atitudes relativamente ao processo terapêutico, nomeadamente no que se refere aos motivos 

de não‐adesão ao tratamento (Britt et al., 2004 cit in Cardoso et al., 2020). 
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O relatório da OMS identifica claramente obstáculos ligados aos profissionais de saúde mental, tais 

como lacunas na comunicação e relação terapêutica, crenças negativas em relação ao tratamento, falta 

de ferramentas clínicas e comportamentais e, ainda, falta de conhecimento sobre estratégias de adesão 

(WHO, 2003). 

Relação Terapêutica 

A importância da qualidade da relação que é estabelecida entre a equipa clínica e as pessoas parece 

estar também relacionada com as características de personalidade dos profissionais. 

É expectável que um profissional de saúde mental que faça uso de determinados traços (e.g. asser-

tivo, confiante, sereno, empático, seguro, etc.) consiga estabelecer mais facilmente uma relação terapêu-

tica de qualidade com a pessoa (Beck et al., 2005 cit in Cardoso et al., 2020). 

Em vários estudos realizados é reforçada a ideia de que a qualidade da relação terapêutica que os 

profissionais de saúde mental estabelecem com as pessoas, bem como as estratégias de adesão que uti-

lizam, têm um impacto positivo no prognóstico das perturbações psiquiátricas (Byrne et al., 2006 & Zeber, 

Copeland, Good, Fine, Bauer & Kilbourne  2008 & Johansen, Iversen, Melle, Hestad, 2013).  

Crenças Negativas 

As atitudes positivas, ou pelo menos não‐estigmatizantes, para com as pessoas com perturbações 

psiquiátricas são essenciais para o desenvolvimento da relação profissional-pessoa (Buchanan-Barker & 

Barker., 2010).  

É importante avaliar as crenças dos profissionais de saúde mental em relação à medicação psicotró-

pica e as atitudes em relação ao tratamento psiquiátrico, uma vez que estas poderão influenciar na esco-

lha do tratamento, na relação terapêutica e na adesão da pessoa (Mardby et al., 2007 cit in Cardoso et 

al., 2020). 

Os profissionais e as pessoas estabelecem, assim, uma relação na qual coexistem dois níveis de saber: 

crenças profissionais e crenças leigas, interagindo numa “díade” em que a comunicação vai influenciar a 

adesão, expetativas e decisões da pessoa. Este facto surge como uma grande problemática na adesão ao 

tratamento, pois, tal como refere Hassan, existe frequentemente um défice na comunicação entre os 
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médicos psiquiatras e as pessoas. Este facto dificulta a exposição das opiniões relativamente ao trata-

mento por parte da pessoa, mantendo‐se assim as falsas crenças que este tem em relação à terapêutica 

e/ou ao tratamento, o que pode comprometer a relação terapêutica (Hassan, McCabe & Priebe, 2007). 

Em vários estudos, é demonstrando que a psicoeducação pode aumentar a adesão ao tratamento 

nas perturbações psiquiátricas, é fundamental o desenvolvimento de iniciativas formativas dirigidas tam-

bém aos profissionais de saúde mental, que incidam no desenvolvimento de conhecimentos e que procu-

rem modificar atitudes e crenças negativas (Kavanagh, Duncan-McConnell, Greenwood, Trivedi & Wykes, 

2003 cit in Cardoso et al., 2020). 

Estas iniciativas exigem um esforço grande por parte dos formadores, com o intuito de proporcionar 

um aumento dos conhecimentos e, ao mesmo tempo, uma mudança de atitudes através de programas 

educacionais. Alguns desses programas têm sido bem‐sucedidos, e os resultados mostram que uma mu-

dança efetiva nas atitudes e crenças dos profissionais de saúde mental pode aumentar a adesão ao trata-

mento (McLeod et al., 2002 & Markham et al., 2003 & Petrilla et al., 2005 & Cardoso et al., 2020). 

Otimismo terapêutico 

O otimismo pode ser entendido como uma característica cognitiva em relação ao futuro, estimulado 

por resultados positivos, e capaz de atuar como agente motivador para alcançar novas expetativas. O 

otimismo é, igualmente, uma característica importante da personalidade, ligada à forma como o sujeito 

processa a informação relativa ao seu futuro. Normalmente, deve entender‐se como uma característica 

ou tendência mais ou menos estável do indivíduo, em circunstâncias normais da vida, e que tende a pre-

valecer mesmo em circunstâncias adversas (Nunes, 2008 & Snyder, 2009). 

Relativamente aos profissionais de saúde mental, esta característica é considerada como um fator 

importante na obtenção de resultados associados ao tratamento. O otimismo terapêutico está associado 

às expetativas dos profissionais de saúde mental em relação ao tratamento e ao prognóstico, facilitando 

o processamento de informação negativa, e promovendo o desenvolvimento de estratégias e competên-

cias para a resolução de problemas (Cardoso et al., 2020). 

2.6. Intervenção Comunitária em Saúde Mental 

Em Portugal, o processo de desinstitucionalização de pessoas com patologia mental tem sido motivo 

de debate desde a segunda metade do século XX. Múltiplos esforços foram concentrados na tentativa de 
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mudança de paradigma de um Modelo Hospitalar para um Modelo Comunitário de prestação de cuidados 

de saúde mental (Palha et al., 2015:82). 

O objetivo primordial do Modelo de Saúde Mental Comunitária consiste em responder às necessida-

des das pessoas com doença mental grave, definida como uma “doença psiquiátrica que, pelas caraterís-

ticas e evolução do seu quadro clínico, afeta de forma prolongada ou contínua a funcionalidade da pes-

soa” (circular normativa conjunta nº16/2017/ ACSS/ISS). 

Um internamento de pessoas nos departamentos ou hospitais de psiquiatria e saúde mental é fatu-

rado em 73,70€/dia ou em 136,00€/dia, em função da codificação do episódio (Fornelos et al., 2019).  Por 

este motivo e considerando as políticas atuais de economia da saúde, recomenda-se que os profissionais 

prestem cuidados de saúde cada vez mais eficientes. Esta informação é corroborada pelo disposto no 

Plano Nacional de Saúde Mental, que demonstra que o internamento continua a consumir a maioria dos 

recursos económicos (83%), enquanto a evidência científica relata que as intervenções na comunidade 

são as mais efetivas e, inclusivamente, as preferidas pelos pessoas e famílias. 

Num estudo realizado por Fornelos (2019) verificou-se que as pessoas que estavam integrados no 

programa de visitas domiciliárias e que eram visitados com maior regularidade tinham menor probabili-

dade de ser internados (Fornelos et al., 2019). Este achado é reforçado por Cardoso (2020), que afirmam 

que um seguimento ambulatório mais próximo das pessoas com má adesão à terapêutica farmacológica 

previne recaídas psicopatológicas (Cardoso et al., 2020). 

De acordo com os autores acima supracitados, com a integração das pessoas no programa, foi veri-

ficada uma redução significativa no número de internamentos psiquiátricos. Adicionalmente uma dimi-

nuição do número total de dias de internamento, pelo que se infere uma redução de custos na ordem dos 

milhares de euros. 

Segundo a literatura, o Modelo Comunitário em Saúde Mental é, de facto, o preferencial para o tra-

tamento e melhoria da qualidade de vida das pessoas com doença mental grave (PNSM & Fornelos et al., 

2019).  

2.7. Modelo Tidal 

O processo de enfermagem é executado por meio de ações sistematizadas, com vistas a obter 

resultados positivos, e decorre mediante a efetivação de um plano terapêutico, apoiando-se 

cientificamente em ações baseadas nas teorias de enfermagem. As teorias de enfermagem articulam o 
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trabalho da enfermagem e as suas funções no cuidado, oferecendo visão acerca dos fundamentos 

filosóficos de enfermagem. 

Para Pearson & Vaughan (1992) um modelo de enfermagem é "uma imagem ou representação do 

que a enfermagem é na realidade, representa a verdadeira mercadoria que é fornecida ao cliente". Deste 

modo, a prática de enfermagem baseia-se em díspares modelos que servem de guia à prática, à formação, 

à investigação e à gestão dos cuidados de enfermagem. 

As teorias de enfermagem proferem o trabalho da enfermagem e as suas funções no cuidado, 

oferecendo vista acerca dos fundamentos filosóficos de enfermagem. Além disso, apresentam descrições 

de como ajudar a pessoa a obter conforto, a concluir o tratamento com o mínimo de nocividade possível 

e como alcançar o mais alto nível de saúde. 

Analogamente à área de enfermagem optámos por nos debruçar sobre a elaboração de uma 

proposta de cuidado de consulta de enfermagem especializada em saúde mental e psiquiatria para 

pessoas com Abandono Terapêutico. Consideramos que se tratava de um tema relevante no contexto. 

Sendo na área da saúde mental e psiquiátrica, a nossa proposta de intervenção “Cuidar com 

Proximidade”. Considerámos ser um tema pertinente e atual, nomeadamente em tempos da pandemia, 

de modo a promover o nosso desenvolvimento quer profissional quer pessoal. Na procura de um modelo 

teórico que fundamentasse a nossa escolha do tema proposto, achámos pertinente refletir sobre o 

modelo Tidal.  

O Tidal Model representa uma alternativa significativa às correntes teóricas em saúde mental, uma 

vez que destaca a sua atenção nas pessoas com alterações na sua saúde mental e nos benefícios que 

podem ser adquiridos quando estas assumem um papel ativo no seu próprio tratamento (Barker & 

Buchanan-Barker 2005).  

Na perspetiva de reforçar a produção científica da Enfermagem em Saúde Mental, aponta-se o Tidal 

Model como a teoria importante na fundamentação e qualificação do cuidado. Esta teoria tem como 

objetivo conduzir respostas para o utente e contribuir para o cuidado em enfermagem, classificando-se 

como uma teoria prática, nomeadamente a “Teoria da Maré”, uma conceção filosófica, proposta por Phil 

Barker, nascido na Escócia e o primeiro professor de Enfermagem Psiquiátrica do Reino Unido (Barker & 

Buchanan Barker, 2005). 
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Segundo os mesmos autores, o Tidal Model é possivelmente o primeiro modelo de saúde mental 

desenvolvido por enfermeiros de saúde mental, especificamente para a prática da enfermagem. 

O Tidal Model ou Teoria da Maré coloca a pessoa e a sua experiência com a doença mental e suas 

angústias no centro do processo de cuidar. São as pessoas e as explanações das suas histórias de vida que 

são importantes para o cuidado em Saúde Mental. 

Este modelo parte de uma relação criativa entre o profissional e utente por meio de alianças, sendo 

o enfermeiro a pessoa que ajuda o utente a encontrar sentido para sua doença.  Define-se como um 

modelo facilitador, ou seja, fornece as condições para que algo aconteça. O cuidado é observado como 

um “involucro”, que mantem o enfermeiro unido ao utente. Cuidar de pessoas é ter em mente a mudança 

e é essencial o profissional ser sensível às mesmas. É no cuidado do outro que o enfermeiro irá atingir um 

crescimento profissional e pessoal. 

O modelo proposto foge da ideia de que o profissional sabe o que é melhor para a pessoa. Assim, o 

enfermeiro precisa de se colocar na posição de “principiante”, para aprender com o outro (Barker & 

Buchanan Barker, 2005).  

Para Barker & Buchanan-Barker (2005) a história da pessoa reside no coração do Tidal Model, as 

pessoas são as histórias das suas vidas. O modelo assume que as pessoas são as suas próprias narrativas 

(Mcintyre, 1981 citado por Barker, 2001), sendo diferente das formas contemporâneas de prática baseada 

em evidência, ou seja, comportamentos das populações que se assumem serem semelhantes. Este 

modelo incide assim sobre a experiência particular humana (Barker & Buchanan-Barker 2005). 

Segundo Barker & Buchanan-Barker (2005) ninguém pode entender completamente a experiência 

do outro, podemos acreditar que conhecemos e compreendemos o outro, mas é uma ilusão, uma vez que 

apenas podemos compreender a nossa própria experiência. A doença mental tem de ser experienciada 

para ser totalmente compreendida, logo a melhor maneira para quem não a experienciou é desenvolver 

empatia com o outro. Para Barker (2001) este modelo enaltece a espiritualidade que muitas vezes falta 

em modelos de enfermagem psiquiátrica, explora e desenvolve a experiência de vida da pessoa em 

situação de cuidados, centrando-se especificamente no significado e valores que a pessoa associa à sua 

experiência.  

O Tidal Model utiliza a água como uma metáfora para representar a mudança. A vida é uma viagem 

num oceano de experiências. Aprende-se com a vida e o modo como experimentamos as mudanças. Cada 



 
 

 
jul-21 | Página 26 

Proximidade no Cuidado – Adesão ao Regime Terapêutico no Utente Psiquiátrico  

 

desenvolvimento humano, incluindo as experiências de saúde e doença, envolve descobertas feitas na 

viagem através do oceano de experiências.  

Barker descreve que “a vida é uma viagem que transcorre em um inesperado oceano de experiência. 

Em momentos críticos ele cita que as pessoas podem experimentar as tempestades, ou mesmo o navio da 

vida pode começar a tomar água e enfrentar a perspetiva de afogamento ou o sentimento que algum 

aspeto de sua vivência naufragou. As pessoas que estão nessa tempestade precisam ser orientadas para 

um porto seguro, nesse caso é necessário o enfermeiro, que é como um salva vidas, para começar a realizar 

os reparos necessários” (Barker, 2001:79-87). 

O modelo Tidal, tenta mudar esta realidade ao incidir sobre as diferentes necessidades de cada 

pessoa. Este modelo foca-se na pessoa e não somente nos seus sintomas, entendendo que essa pessoa é 

a real especialista de si, e a partir de sua história pode trilhar o caminho para a recuperação. (Barker & 

Buchanan Barker, 2010). 

O conceito de saúde mental é então enquadrado numa perspetiva de mudança constante do ser 

humano e na busca pelo seu equilíbrio – recovery. Para Barker (2001) a vida é uma viagem num oceano 

de experiências onde todo o desenvolvimento humano, tanto na doença ou saúde, envolve descobertas; 

em pontos críticos dessa viagem a pessoa experiencia tempestades (crise), noutras alturas o navio da vida 

pode começar a afogar-se (colapso); a pessoa pode necessitar de ser guiada até um porto seguro para 

recuperar do trauma (reabilitação) e quando o navio da vida estiver mais equilibrado e a pessoa tem as 

ferramentas necessárias, pode seguir novamente com o seu objetivo e retomar o curso da sua vida 

(recovery). Para Barker & Buchanan-Barker (2005) quando o salvamento é completo (tratamento 

psiquiátrico) após um intervalo necessário para o desenvolvimento do recovery, o principal foco incide 

sobre o tipo de ajuda necessária para a pessoa retomar o seu percurso de vida e regressar à comunidade 

com uma vida com significado (cuidados de saúde mental), ou seja, o cuidar ocorre quando o crescimento, 

o restabelecimento ou o recovery acontecem. 

Segundo Barker e Buchanan-Barker (2005) os princípios chave do Tidal Model são: o objetivo dos 

cuidados em saúde mental é devolver as pessoas ao “oceano de experiências”, para que possam 

continuar com o curso das suas vidas; a mudança é um processo contínuo constante, mas por vezes essa 

mudança ocorre sem que a pessoa tome consciência da mesma, assim o modelo tem como objetivo ajudar 

as pessoas a desenvolver consciência das pequenas mudanças que irão ter um efeito significativo nas suas 

vidas; o empoderamento encontra-se no cerne do processo de cuidados e a enfermagem deve envolver-

se na relação “no cuidar com a pessoa”, em vez de cuidar para a pessoa. Para Buchanan-Barker & Barker 
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(2008) numa relação terapêutica é fundamental: a expressão por parte do profissional de uma curiosidade 

autêntica para apreender parte do mistério da pessoa; o reconhecimento das capacidades e dos recursos 

pessoais e/ou interpessoais positivos da pessoa e não das fraquezas; o respeito pelos desejos da pessoa; 

vislumbrar a crise como uma oportunidade , visto que as situações de mudança podem ser o sinal de que 

é necessário agir; todos os objetivos pertencem à pessoa e devem ser identificadas ações mais simples, 

em vez de planos de cuidados de enfermagem complexos. 

O modelo foi desenvolvido nos pressupostos do conceito de continuidade de cuidados: cuidados 

imediatos, de transição e de desenvolvimento. O modelo visualiza a pessoa em três domínios: o Domínio 

do Self (eu), o Domínio do Mundo e o Domínio dos Outros. Estes três domínios são representações 

separadas e ao mesmo tempo dimensões interligados da vida da pessoa, sendo que todas revelam uma 

influência fundamental na pessoa (Barker, 2001; Barkern &Buchanan-Barker, 2011) (Anexo I). 

Um domínio é um âmbito de controlo ou influência, um cenário onde a pessoa experimenta ou 

manifesta um aspeto da sua vida privada ou pública (Alligood & Tomey, 2011), e tem influência no cuidado 

de enfermagem que será oferecido, havendo a necessidade do enfermeiro conhecer como se tece a 

relação da pessoa com o Eu, o Mundo e os Outros. 

O enfermeiro para Barker (2003) providencia o suporte necessário para assegurar a segurança física 

e emocional da pessoa (Domínio do Self), ajuda na exploração e identificação do que a pessoa precisa 

mudar para facilitar o recovery (Domínio do Mundo) e explora o papel dos profissionais, família e amigos 

neste processo (Domínio dos Outros). O mesmo autor refere que esta visão pode ligar a pessoa 

metaforicamente, a um ambiente de suporte onde pode começar a sentir-se segura o suficiente para 

começar o seu processo de recovery. 

O Tidal Model, baseia-se em Dez Compromissos sendo os mesmos a essência da prática, para Barker 

& Buchanan-Barker (2005), estes valores guiam-nos quando o “céu está escuro, a maré está alta e nós 

temos medo”. Tendo por base a premissa de que o recovery na doença mental é desejável e possível 

Buchanan-Barker & Barker (2005) desenvolveram então os Dez Compromissos, proporcionando aos 

profissionais uma base filosófica e por outro lado ajudam o utente a tomar as suas próprias decisões, 

estes compromissos estão entrelaçados a vinte competências que guiam a aplicabilidade do mesmo, na 

recuperação da saúde mental (Barker & Buchanan-Barker, 2008) (Anexo II). 

Em suma, o modelo Tidal apresenta conceções filosóficas, teóricas, investigativa e prática, no 

desígnio de recuperar as construções do sentido das pessoas no mundo da vida, por meio da ação dos 

profissionais em ajudá-las a relatarem as suas histórias e explorarem o que dever ser feito. 
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O objetivo do EESMP é ajudar a pessoa a fazer escolhas, escolhas essas que as irão orientar nos seus 

problemas atuais de vida, para que comecem a traçar um curso para 'casa' no seu oceano de experiências. 

Existe o agora, o presente, e aí residem as ações da pessoa que irão influenciar o futuro. Este fato 

determina que o atendimento oferecido à pessoa está focado, no que precisa ser feito, no agora (Barker 

& Buchanan-Barker, 2005). Deste modo, o enfermeiro prepara a pessoa para os desafios que são 

colocados na situação atual e nos passos que tem de seguir para os ultrapassa.
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3. METODOLOGIA DO PROJETO 

De acordo com Fortin (2003:39) “conceptualizar é um processo, uma forma ordenada de formular 

ideias, de as documentar em torno de um assunto preciso, com vista a chegar a uma conceção clara e 

organizada do objeto de estudo”. 

A fase concetual tem subjacente a escolha de um problema de investigação, uma revisão da 

literatura, a elaboração de um quadro de referência e a enunciação de objetivos, questões de investigação 

ou hipóteses (Fortin,2003:38). 

Deste modo e parafraseando a mesma autora, a tese conceptual começa quando o investigador 

trabalha uma ideia que vai orientar a sua investigação (Fortin,2003). 

Neste sentido a fase concetual assume elevada importância pelo facto de representar a base da 

investigação, e versa a definição e justificação do problema, a pergunta de partida, as questões e objetivos 

de estudo. 

O ponto de partida do processo de investigação, traduz-se pela formulação de um problema de 

investigação (Fortin,2003). 

A investigação em enfermagem é um processo sistemático, científico e rigoroso que desenvolve o 

conhecimento nesta disciplina dando resposta a questões ou resolvendo problemas para benefício das 

pessoas, famílias e comunidades. O conhecimento adquirido pela investigação em Enfermagem é utilizado 

para a produção e renovação contínuas do seu próprio corpo de conhecimentos evoluindo para uma 

verdadeira construção da disciplina, através da identificação de saberes específicos e de uma evolução 

para a prática baseada na evidência, refletindo a melhor qualidade nos cuidados e os melhores resultados 

na saúde (International Council of Nurses, 1999 citado por OE, 2006). 

A metodologia de projeto envolve a elaboração de um plano de trabalho que motiva a resolução de 

um problema identificado (Mateus, 2011). As características fundamentais são: intencionalidade, isto é, 

ter um objetivo definido, autenticidade, complexidade, incerteza e ser prolongado num determinado 

período de tempo. A criação de um projeto, segundo esta metodologia, é composta por 6 fases: 

diagnóstico da situação, objetivos, planeamento, execução, avaliação e divulgação dos resultados obtidos 

(Ruivo, Ferrito & Nunes, Ferrito & Nunes, 2010). 
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Na primeira fase, o diagnóstico da situação visa identificar uma situação-problema detetado para se 

elaborar um modelo sobre o qual se pretende atuar e mudar (Ruivo, Ferrito & Nunes, Ferrito & Nunes, 

2010). Na segunda fase, a definição dos objetivos pretende apontar os resultados que se pretendem 

alcançar, passando desde o geral ao mais específico (Barbier, 1996 citado por Ruivo, Ferrito & Nunes, 

Ferrito & Nunes, 2010).  

O planeamento é a terceira fase, neste processo é elaborado um plano detalhado do projeto e são 

delineadas as atividades a desenvolver pelos diferentes elementos do grupo, são definidos métodos e 

técnicas de pesquisa e o respetivo cronograma (Hungler et al., 2001, citado por Ruivo, Ferrito & Nunes, 

Ferrito & Nunes, 2010). Transversalmente são identificados os recursos disponíveis e as limitações que 

podem condicionar o próprio trabalho. Na quarta fase, a execução torna possível a materialização de um 

desejo construído mentalmente para se tornar uma situação real (Carvalho et al., 2001; Nogueira, 2005, 

citados por Ruivo, Ferrito & Nunes, Ferrito & Nunes, 2010). Possibilita a realização da vontade e 

necessidades através das ações planeadas assumindo uma importância significativa para os participantes 

do projeto (Ruivo, Ferrito & Nunes, Ferrito & Nunes, 2010).  

Na fase da avaliação do projeto podem distinguir-se vários momentos, no entanto a avaliação é feita 

de forma contínua e deve fornecer os elementos necessários para intervir no sentido de melhorar a 

coerência, a eficiência e a eficácia (Leite et al., 1993; Carvalho et al., 2001, citados por Ruivo, Ferrito & 

Nunes, Ferrito & Nunes, 2010). Se os objetivos não foram cumpridos é importante perceber quais os 

fatores que o impediram e as consequências do mesmo, assim como possíveis estratégias que 

possibilitem a sua execução. 

Por fim, a divulgação dos resultados dá a conhecer a pertinência do projeto e o caminho percorrido 

para a resolução do problema que foi identificado. Viabiliza o conhecimento do esforço desenvolvido para 

a melhoria dos cuidados, devendo ser adaptado às características dos destinatários. 

A Metodologia de Projeto pode ser realizada por vários métodos de pesquisa. Neste relatório 

partimos para uma Revisão Integrativa da Literatura, metodologia idónea e sistematizada com rigor 

científico, para conhecermos a melhor evidência sobre o problema nomeado. Este método de pesquisa 

permite a síntese de múltiplos estudos publicados e a incorporação de evidência sobre um tema ou 

questão, de forma sistemática e abrangente, constituindo assim, um corpo de conhecimento disponível. 

Realiza-se de uma forma organizada com o intuito de aprofundar conhecimentos em determinada 

temática possibilitando conclusões gerais a respeito de uma área particular de estudo (Mendes, Silveira, 

Galvão, 2008). 
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A Revisão Integrativa permite a inclusão simultânea de pesquisa experimental e quase-experimental, 

proporcionando uma compreensão mais completa do tema de interesse combinando dados de literatura 

teórica e empírica. A inclusão de múltiplos estudos com diferentes delineamentos de pesquisas permite 

uma maior variedade no processo de amostragem com o potencial de aumentar a abrangência das 

conclusões da revisão (Broome, 2000 citado por, Mendes, Silveira, Galvão, 2008). 

2.1. Diagnóstico da Situação    

O diagnóstico de situação é a primeira etapa da metodologia de projeto e visa descrever a realidade 

sobre a qual se pretende atuar e modificar, devendo ser sistémico, interpretativo e prospetivo (Nunes, 

Ruivo, Ferrito & Nunes & Ferrito, 2010). 

Para fazermos o diagnóstico da situação auscultamos as necessidades sentidas pela equipa, e em 

conjunto verificamos que a adesão ao regime terapêutico apresenta ainda muitas lacunas em utentes 

com perturbação mental. Este tema já suscitava em nós um grande interesse e com a consulta de diversos 

documentos a expectativa para trabalhar o tema foi aumentando. Foram discutidos e analisados com os 

colegas da equipa e em particular com o Enfermeiro orientador as vantagens de trabalhar esta 

problemática com a finalidade de não só trabalhar um tema que nos fosse muito recompensante, mas 

também para dar resposta a uma necessidade da equipa, sempre com o objetivo centrado na melhoria 

contínua dos cuidados.  

As perturbações mentais caracterizam-se pela presença de sinais e sintomas específicos como as 

alterações de consciência, emoção, comportamento, pensamento, perceção e memória, que podem 

incorrer em prejuízos funcionais expressivos, dificuldades de autocuidado e de relacionamento 

interpessoal, baixa qualidade de vida e comprometimento social e ocupacional das pessoas por eles 

acometidas (Borba, Maftum, Vayego, Mantovani, Felix & Kalinke, 2018). Nesse sentido, o tratamento das 

perturbações mentais, requerem múltiplas intervenções, entre as quais a terapêutica medicamentosa. 

Uma perturbação mental pode surgir em qualquer fase da vida de uma pessoa. É um fenómeno 

multicausal, multifatorial e universal, que afeta populações em todos os países, sociedades, 

independentemente da idade, sexo, etnia ou posição social (OMS, 2001). 

De acordo com o Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental realizado em 2013, revela que a 

prevalência das perturbações psiquiátricas em Portugal é muito elevada: mais de 1 em cada 5 dos 

indivíduos da amostra apresentou uma perturbação psiquiátrica nos 12 meses anteriores à entrevista. 

Esta prevalência é a segunda mais alta na Europa, com um valor quase igual à da Irlanda do Norte, que 
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ocupa o primeiro lugar. Neste aspeto, Portugal distingue-se significativamente de todos os outros países 

do sul da Europa, que sem exceção, apresentam prevalências muito mais baixas que os países do Norte 

(Wang et al., 2011). 

Cerca de quase 65% da população Portuguesa com uma perturbação psiquiátrica não teve qualquer 

tratamento nos 12 meses anteriores. A abertura de tratamento (treatment gap), que mede a diferença 

entre a percentagem de pessoas que necessitam de tratamento e a percentagem das que realmente a ele 

têm acesso, é, naturalmente, mais pronunciado nos casos de menor gravidade. No entanto, mesmo nos 

casos mais graves há mais de um terço que não teve acesso a tratamento, o que não pode deixar de ser 

causa de apreocupação (Almeida & Xavier, 2013). 

Velligan et al., (2010) clarificam que o tópico da adesão ao tratamento nas perturbações mentais 

torna-se cada vez mais importante, onde os pressupostos do incumprimento da sua prescrição são, de 

acordo com a literatura, profundamente eloquentes. 

O uso racional de medicação associada a outras modalidades terapêuticas procura a recuperação do 

melhor estado de saúde, o alívio dos sintomas e a diminuição de incapacidades e recaídas. No entanto, 

um dos problemas encontrados na prática clínica é o uso irregular ou o abandono da terapêutica 

medicamentosa por pessoas com perturbação mental (Borba LO et al., 2018). 

A dificuldade de acesso ao medicamento, a complexidade do regime terapêutico, a falta de suporte 

familiar, os efeitos colaterais, a crença de que a medicação é ineficaz, a falta de insight sobre a doença, a 

perceção de cura frente à remissão da sintomatologia e a dificuldade em lembrar de tomar a medicação 

são preditores de fraca adesão (Borba LO, et al 2018). 

O fenómeno da adesão constitui um desafio importante para os profissionais de saúde mental, pois 

a não adesão ou a fraca adesão, pode impactar o aumento da frequência e da intensidade das crises, o 

número de hospitalizações/reinternamentos e comprometer o sistema de saúde. Além disso, a não 

adesão está relacionada ao aumento da procura dos serviços de urgência, ao aumento das taxas de 

suicídio, ao mau prognóstico e ao comprometimento da qualidade de vida destas pessoas (Borba LO et 

al., 2018). 

Os autores acima supracitados, consideram que a melhor compreensão do fenómeno da adesão 

pode possibilitar mudanças na prática dos profissionais de saúde, no sentido de planear ações de cuidado 

e implementar estratégias de promoção da adesão.  
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Os profissionais de saúde detêm um papel fundamental para minimizar o incumprimento da 

terapêutica, esclarecendo dúvidas e desmistificando crenças relativas quer com a doença quer com o 

tratamento. O profissional e a pessoa com PM têm um papel ativo e colaborativo para desenvolver 

estratégias no que respeita a adesão à terapêutica (Cardoso, Byrne & Xaviera, 2020).  

A WHO (2003) indica que a adesão à terapêutica é um essencial indicador da eficácia dos serviços de 

saúde. Torna-se necessário salientar que nos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em 

Enfermagem de Saúde Mental a adesão está incluída na prevenção de complicações (OE, 2017). 

De acordo com um estudo realizado com 300 pessoas, com PM e na faixa etária dos 40-49 anos, 

conclui-se que os participantes do sexo masculino aderiram 1,47 vezes mais ao tratamento do que os 

participantes do sexo feminino, e aqueles com rendimentos individuais inferior a um salário mínimo 

aderiram 0,51 vezes menos comparativamente aos que receberam mais de 2,5 salários mínimos (Borba 

LO et al., 2018). 

Segundo os autores acima supracitados, verifica-se que os participantes sem história familiar de 

perturbação mental aderiram 1,34 vezes mais ao regime terapêutico do que aqueles com história. Os 

indivíduos com perceção do seu estado saúde regular e má, aderiram respetivamente 0,67 e 0,69 vezes 

menos em comparação aos que consideravam a sua saúde muito boa  

No mesmo estudo realizado por Borba, os participantes com tempo de doença inferior a 1 ano 

aderiram 1,74 vezes mais comparativamente aos que tinham mais de 10 anos de doença.  Ainda, 

indivíduos com tentativa de suicídio aderiram 0,68 vezes menos ao regime terapêutico do que os 

indivíduos sem ideação. Os participantes que não deixaram de aderir ao regime terapêutico nenhuma vez 

no último mês aderiram 1,74 vezes mais à terapêutica do que aqueles que deixaram de tomá-la, pois 

deixar de tomar o medicamento, mesmo que de forma esporádica, compromete a adesão. Por fim, 

aqueles que tiveram a participação da família aderiram 1,54 vezes mais ao uso dos medicamentos em 

relação aos que não tiveram (Borba LO et al., 2018). 

A pessoa com perturbação mental ao aceitar a doença e compreendê-la, desenha um ponto de 

partida, na medida em que, o tratamento passa a ser considerado como imprescindível e fundamental 

para a sua qualidade de vida (Cardoso, Byrne & Xaviera, 2020).  

Um dos motivos da escolha de uma equipa comunitária, para a realização do estágio foi por 

considerarmos que estas equipas têm um contacto mais próximo com o utente quer no seu meio 

domiciliário quer na sua realidade na comunidade e no seu dia-a-dia.  
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A nível comunitário a integração de Enfermeiros Especialistas torna-se fundamental na prevenção e 

deteção precoce de alterações na área de saúde mental em todos os contextos. O papel do EESMP passa 

pela identificação das necessidades na comunidade, elabora diagnósticos e intervenções adequadas à 

manutenção e promoção da saúde e qualidade de vida de todos os envolvidos. 

Considerando a revisão bibliográfica efetuada e tendo por base uma problemática semelhante 

vivenciada em contexto de estágio e também no dia-a-dia profissional, que foi geradora de inquietação, 

definiu-se como domínio para o estudo: a adesão do regime terapêutico da pessoa com perturbação 

mental.  

Para tal importa conhecer a população-alvo que foi identificada quer na revisão bibliográfica, quer 

em contexto da prática profissional desenvolvida em contexto de estágio à qual prestámos cuidados 

especializados de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. A população é o conjunto de elementos 

com determinadas caraterísticas comuns e sobre a qual recai a investigação. Entende-se por população-

alvo “o conjunto das pessoas que satisfazem os critérios de seleção definidos previamente e que 

permitem fazer generalizações” (Fortin, 2009: 311).    

Considerando os aspetos éticos e legais é de salientar que uma Revisão Bibliográfica da Literatura é 

uma investigação científica e uma atividade humana de grande responsabilidade ética, desde a seleção 

do problema até à publicação dos resultados o investigador percorre um longo caminho e alguns aspetos 

considerados de pormenor podem vir a ser considerados de grande importância. Os dilemas éticos mais 

prevalentes neste tipo de pesquisa estão relacionados com a confidencialidade, a privacidade e o 

consentimento individual (Martins, 2008).  

Perante o referido e segundo estas constatações seguimos a autenticidade das ideias, conceitos e 

definições dos autores das publicações pesquisadas, de forma a assegurar o rigor da análise e fidelidade 

dos métodos, sendo ainda realizadas as devidas citações e referências, de acordo com a norma APA. 

No sentido de dar resposta à nossa problemática e auxiliar na pergunta de pesquisa pelo acrónimo 

PICO (D) (P - População, I - Intervenção, C - Intervenção de Comparação, O - Outcome ou resultado 

esperado, D - Desenho ou tipo de estudo) emergiu a seguinte pergunta de partida: Quais as intervenções 

de enfermagem que potenciam a adesão terapêutica da pessoa com perturbação mental na comunidade?  

2.2. Definição de Objetivos 

Após o diagnóstico da situação segue-se a metodologia de projeto onde devem ser definidos 

objetivos que se centrem na resolução do problema, apresentando quais os resultados a alcançar. Os 
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quais devem ser claros, precisos, exequíveis, mensuráveis e formulados em enunciado declarativo (Ruivo, 

Ferrito & Nunes Ferrito & Nunes, 2010). 

De acordo com Fortin (1999: 99) “o objetivo de estudo num projeto de investigação enuncia de forma 

precisa o que o investigador tem intenção de fazer”. Qualquer pesquisa deve ter um objetivo definido 

para saber o que se vai investigar e o que se pretende alcançar.  

Deste modo, definimos como objetivo geral: 

• Supervisionar os níveis de adesão ao regime terapêutico, por parte dos utentes seguidos na con-

sulta de psiquiatria, após a alta clínica do internamento de Psiquiatria; 

A avaliação de um objetivo geral só é possível se este for concreto e específico considerando-se 

importante estabelecer objetivos específicos num trabalho de projeto (Mão de Ferro, 1999 citado por 

Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010). Desta forma definimos como objetivos específicos:   

• Promover a adesão ao regime terapêutico;  

• Planear intervenções psicoeducativas e psicoterapêuticas adequadas e adaptadas ao utente/fa-

mília;  

• Identificar os motivos da não-adesão (aplicação da Escala MAT);   

• Promover o empoderamento do utente/família à adesão ao regime terapêutico (aplicação da Es-

cala de Insight Marková e Berrios); 

• Realizar um número médio de 4 a 6 visitas domiciliárias /consulta de enfermagem /contacto te-

lefónico a cada pessoa abrangida pelo projeto; 

• Abranger 90% dos utentes com alta clínica do internamento, e que apresentem critérios para a 

inclusão no projeto;  

• Diminuir o número de reinternamentos do utente devido à não adesão ao tratamento (< 50%). 

Apresentados os objetivos geral e específicos partimos para próxima fase da metodologia do projeto, 

o planeamento onde apresentamos as estratégias e atividades encontradas, para a concretização dos 

mesmos. 

2.3. Planeamento 

A terceira fase da Metodologia de Projeto compreende a elaboração de um plano detalhado das 

intervenções que se pretendem realizar e fazer um levantamento dos recursos, das limitações condicio-

nantes, dos métodos e técnicas a utilizar. A utilização e escolha das atividades, meios e estratégias a 
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realizar estão ligadas com os objetivos previamente definidos (Miguel, 2006, citado por Ruivo, Ferrito & 

Nunes, 2010).  

Nesta fase definimos as intervenções que iriam ser desenvolvidas ao longo do projeto, nomeada-

mente a aplicação de instrumentos de avaliação preconizados para a população portuguesa, particular-

mente a escala de Medição de Adesão ao Tratamento (MAT) e Avaliação do Insight da pessoa. Ao longo 

de todas as visitas domiciliárias baseamo-nos na entrevista motivacional.  

Na primeira semana após a alta da pessoa, será efetuado um contacto telefónico ou consulta de 

enfermagem com objetivo de avaliar a adesão do utente ao tratamento e identificar áreas de risco de 

não-adesão, aplicação dos instrumentos de avaliação propostos, a escala de Medição de Adesão ao Tra-

tamento (Anexo III) e a Escala de Insight Marková e Berrios (Anexo IV). 

A escala de MAT foi adaptada para Portugal, por Delgado e Lima (2001), sendo constituída por sete 

itens, com seis possibilidades de resposta, que variam entre o sempre (1) e o nunca (6). A soma dos valores 

de cada item e a sua divisão pelo número de itens permite obter um nível de adesão aos tratamentos, o 

que significa que valores mais elevados indicam maior nível de adesão. 

Marková & Berrios (1992) conceberam uma escala de autoavaliação do insight fundamentada num 

princípio tendo em conta que o “(…) insight é uma subcategoria da consciencialização mais do que uma 

característica independente da perturbação psicótica. Esta medida do insight é mais abrangente e ultra-

passa o conceito do insight na doença considerado até então” (Vanelli, Chendo, Levy, Figueira, Góis, 

Santos & Markosa, 2010). É composta por 30 perguntas e tendo como resposta Sim ou Não.  

São delineados os critérios de seleção de inclusão e exclusão (Apêndice II). O contacto deverá ser 

realizado pelo EESMP da equipa comunitária. 

Uma vez identificados os diagnósticos e intervenções de enfermagem para cada utente, será 

preenchido o Plano de Cuidados Individual “Adesão ao Tratamento” (Apêndice III). 

Cada pessoa deverá ser alvo de, pelo menos, duas visitas domiciliárias quinzenais, no primeiro 

mês após a alta hospitalar, passando posteriormente a uma visita mensal, durante a qual será feita 

uma reavaliação da situação. De acordo com a avaliação, será atualizado o plano de cuidados. Sempre 

que não se identifique risco de não-adesão ao tratamento, ou recusa da pessoa, a intervenção será 

dada por concluída. O tempo total previsto para o acompanhamento de cada pessoa será de 4 a 6 
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meses, dependendo do seu estado motivacional. Após este período são novamente aplicados os ins-

trumentos de avaliação, MAT e escala de Insight Marková e Berrios. 

Caso a pessoa seja internada durante a fase de acompanhamento das visitas domiciliárias, no 

âmbito da implementação do projeto, ser-lhe-á iniciado um novo acompanhamento, de acordo com 

a metodologia anteriormente descrita, após a alta clínica. 

Ao longo das visitas domiciliarias serão executadas intervenções psicoeducacionais acerca do 

tema, estas intervenções são realizadas quer à pessoa quer à família, promovendo assim o seu en-

volvimento e o empoderamento de ambos. Foi realizado um panfleto para ter como guia durante as 

sessões iniciais. (Apêndice IV). Esta estratégia provê informação adequada à pessoa acerca da adesão 

ao regime terapêutico, elevando a sua capacidade de juízo e senso crítico. A psicoeducação eficiente 

possibilita o decrescimento de reinternamentos (Saraiva & Cerejeira, 2017). 

Também é constatada a importância e relevância de integração de sessões formativas para os pro-

fissionais do DPSM, pelo que foi realizada uma sessão formativa, com o intuito de dar a conhecer o nosso 

projeto (Apêndice V). O recurso a estas sessões contribui para a melhoria da prática clínica em ESMP dos 

conteúdos supracitados.  

Contudo, nesta fase de planeamento, deparei-me com duas limitações, o período temporal do 

estágio (não ser compatível com a elaboração do projeto), e a situação que se vive atualmente no mundo 

devido à crise pandémica do SARS-Cov2, havendo indicações para o distanciamento social. No entanto, e 

de forma a colmatar estas limitações, realizámos pequenas entrevistas motivacionais ao longo das 

consultas de enfermagem para administração de terapêutica depot.  

Explanado o nosso planeamento ao longo do estágio, e com vista a promover os melhores cuidados, 

fizemos uma procura exaustiva na prática baseada na evidência.  

Os Cuidados de Saúde Baseados na Evidência constituem um processo, que através do conhecimento 

e evidência orientam a prestação de cuidados de saúde de forma eficaz e adequada, realista e significativa 

para populações, culturas e contextos específicos (Apóstolo, 2017). A Prática Baseada na Evidência (PBE) 

acrescenta elevado valor aos cuidados de saúde e melhora a experiência do utente em relação à qualidade 

e confiabilidade dos cuidados de saúde, assim como os resultados em saúde reduzindo os custos (Melnyk, 

Gallagher-Ford, Long, & Fineout-Overholt, 2014, citados por Apóstolo 2017). 
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Deste modo, e sendo a profissão de enfermagem uma ciência que utiliza cada vez mais a PBE na sua 

prática profissional para a melhor tomada de decisão clínica, oportuna, adequada e significativa para as 

pessoas ou comunidades. Requer a capacitação do enfermeiro na procura de estratégias para o 

desenvolvimento e atualização de pesquisas na prática, que visem ultrapassar a diferença entre teoria, 

prática-pesquisa e cuidar. Torna-se assim uma ferramenta do processo de trabalho do enfermeiro e 

fundamentalmente uma dimensão da prática, aperfeiçoando a qualidade do trabalho do profissional de 

enfermagem (Pedrolo et al., 2009). 

Ao realizarmos uma Revisão Integrativa da Literatura procurámos, recorrendo a métodos de pesquisa 

científica saber os resultados da evidência, sobre a nossa temática e incorporar conhecimentos que nos 

pudessem ser úteis para utilizar na nossa prática clínica. Na Revisão Integrativa da Literatura, e de acordo 

com Mendes (2008), e o protocolo de pesquisa da Joanna Briggs Institute, foram realizadas seis etapas: 

1) identificação do tema e elaboração da questão de pesquisa; 2) estabelecimento de critérios de inclusão 

e exclusão de estudos e seleção da amostra; 3) categorização dos estudos e definição das informações 

extraídas dos estudos selecionados; 4) avaliação dos estudos incluídos na revisão; 5) 

interpretação/discussão dos resultados; 6) apresentação/síntese do conhecimento disponível (Mendes, 

et al., 2008). 

Que passamos a descrever:  

1). Identificação do Tema e Elaboração da Questão de Pesquisa: 

O método utilizado na formulação da questão de investigação e critérios de seleção da amostra foi o 

método PICO (D): participantes, intervenção, contexto, outcomes e desenho (tipo de estudo). Para guiar 

a revisão foi formulada a seguinte questão de investigação: Quais as intervenções de enfermagem que 

potenciam a adesão terapêutica da pessoa com perturbação mental na comunidade?   

2). Critérios de Inclusão e Exclusão de Estudos e Seleção da Amostra: 

Para a pesquisa de artigos científicos foram utilizadas as bases de dados B-On; RCAAP; EBSCO 

(CINAHL Complete; Nursing & Allied Health Colletion) e SCIELO Portugal publicados na íntegra, num 

período temporal de cinco anos (2016 a 2021), artigos publicados em português e inglês. Na procura de 

outras fontes de informação (teses, dissertações de doutoramento e mestrado) recorreu-se ao 

Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP), para enriquecimento do tema abordado. As 

palavras-chave utilizadas foram: “Medication Therapy Adherence”; “Mental Disease”; “Residence”and 

“Nursing” em inglês e em português, “Adesão ao Regime Terapêutico”; “Doença Mental”; “Domicílio” e 

“Enfermagem”. Utilizaram-se os carateres boleanos AND para conjugar as diferentes palavras-chave. 
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Na seleção dos artigos definiram-se como critérios de inclusão: estudos sobre a adesão ao regime 

terapêutico em pessoas com perturbação mental, assim como as estratégias implementadas pelos 

enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiátrica para a remissão do abandono. Como critérios 

de exclusão foram definidos os estudos que contemplem na sua população crianças e adolescentes 

(pessoas com idade inferior a 18 anos), pessoas com doença mental que não se encontrem no 

domicílio. 

Quando colocados os critérios de inclusão e exclusão na base de dados EBSCO e no RCAAP foram 

encontrados 110 artigos e na base de dados B-On surgiram 38 artigos. Destes artigos, através da leitura 

do título, foram excluídos 88 artigos. Assim, restaram 60 artigos, dos quais 30 foram eliminados pela 

leitura do resumo e 25 foram eliminados após a leitura integral do artigo, pois a população desses estudos 

não sofria de perturbação mental, ou não se encontrava a residir no seu domicílio. 

Totalizaram-se assim 5 artigos que foram incluídos nesta revisão integrativa. Todos apresentaram 

um nível de evidência fidedigno segundo Joanna Briggs (>50%).  

3). Categorização dos estudos e definição das informações extraídas dos estudos selecionados: 

Os estudos incluídos nesta Revisão Integrativa encontram-se na tabela 1. Os artigos a extrair 

incluíram: identificação do estudo (autores), país/ano, tipo de estudo com nível de evidência segundo a 

classificação (Briggs, 2015), objetivo, população/amostra e a sua caraterização. 

Tabela 1 – Estudos incluídos na Revisão Integrativa da Literatura, população/amostra e sua 
caracterização. 

Estudo (Autores), País 
e Ano  

Tipo de estudo e nível 
de evidência  
 

Objetivo do Estudo  
 

População/amostra e 
sua caraterização  
 

Letícia, B.; Mariluci, M.; 
Stela, V.; Maria, M.; 
Jorge, F.; Luciana, K. 
 
São Paulo, Brasil  
(2018) 

Estudo transversal 
 
Nível de Evidência 
Moderado 

Avaliar a adesão ao 
tratamento terapêutico 
em pessoas com 
perturbação mental, 
relacionado com dados 
demográficos, 
socioeconómicos e 
clínicos e variáveis 
farmacoterapêuticas ao 
tratamento.  

300 pessoas, maiores 
de 18 anos 

David, P.; Maria, R.; 
Ana, C.; Carla, C.; 
Cristina, B.; Óscar, F. 
 
Lisboa, Portugal 

Estudo Qualitativo 
 
Nível de Evidência 
Moderado 

Definir o processo de 
transição segura do 
hospital para a 
comunidade da pessoa 

38 pessoas, maiores de 
18 anos 
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(2018) com doença mental 
crónica e família.  

Lívia, O.; Mauro, C. 
 
Porto Alegre, Brasil 
(2018) 
 

Estudo Qualitativo com 
Análise de Conteúdo 
 
Nível de Evidência 
Moderado 

Perceber quais as 
causas e as 
consequências da não-
adesão à 
farmacoterapia. 

65 artigos 

Ana, E.; Camila, F.; 
Edilena, S.; Jeizziane, P.; 
José, J.; Richardson, M. 
 
Rio de Janeiro, Brasil 
(2019) 

Estudo descritivo e 
transversal 
 
Nível de Evidência 
Moderado 

Identificar os determi-
nantes sociais de saúde 
dos utentes com per-
turbação afetiva bipolar 
(PAB), sua distribuição 
espacial e a adesão ao 
tratamento. 

35 pessoas, maiores de 
18 anos 

Ana C.; Mitchell, B.; 
Miguel, X. 
 
Lisboa, Portugal 
(2020) 

Estudo transversal, 
observacional 
descritivo e analítico 
 
Nível de Evidência 
Moderado 

Adesão ao tratamento 
nas perturbações 
psiquiátricas: o impacto 
das atitudes e das cren-
ças 
em profissionais de ser-
viços de psiquiatria e 
saúde 
mental em Portugal. 

18 pessoas: 8 
profissionais e 10 
utentes 

Fonte: Autora do Relatório 

4). Avaliação dos estudos incluídos na revisão:  

Dos cinco estudos analisados e avaliados pelo protocolo da Joanna Briggs Institute (2015), retirámos 

três estudos descritivos transversais qualitativos, um descritivo qualitativo e um qualitativo com analise 

de conteúdo sendo os 5 de evidência moderada. 

 5). Interpretação/discussão dos resultados: 

No estudo realizado por Borba LO, Maftum MA, Vayego SA, Mantovani MF, Felix JVC & Kalinke LP 

(2018), constataram que 51% das pessoas incluídas no estudo apresentaram adesão terapêutica.  O fator 

adesão associou-se com as variáveis: sexo, rendimentos mensais individuais, antecedentes familiares de 

perturbação mental, perceção sobre a sua saúde, diagnóstico de perturbação mental, tempo da doença 

e do tratamento, tentativa de suicídio, deixar de tomar a terapêutica alguma vez no último mês e partici-

pação da família.  

As pessoas com diagnóstico de esquizofrenia aderiram mais em paralelo com pessoas com outro tipo 

de perturbação mental, consideram a esquizofrenia uma perturbação grave, que impõe sérias limitações 

nas suas vidas, e verbalizaram também receio em vivenciar novas crises. 

Diante da complexidade e da dinâmica do fenómeno da adesão terapêutica nas pessoas com PM, o 

estudo contribuiu para a prática interdisciplinar dos profissionais de saúde que atuam na saúde mental 
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ao evidenciar que os mesmos se devem manter atentos aos fatores que predispõem a má adesão. Alem 

disso, devem dispor de ações estratégicas como grupos de medicação, de orientação/informação e inclu-

são da família no tratamento, a fim de minimizar as dificuldades apresentadas e de promover a adesão e 

a segurança do paciente na terapêutica medicamentosa.  O estudo deu enfoco para a necessidade de 

políticas que garantam o acesso à medicação. 

 

Da investigação realizada por Paniagua; Ribeiro; Correia; Cunha; Baixinho & Ferreira (2018), e de 

acordo com os enfermeiros presentes no estudo foram emersas duas grandes categorias relacionadas 

com os critérios para a continuidade de cuidados da pessoa com doença mental: os associados à pessoa 

e os determinados pelo conhecimento e competência do familiar cuidador. Foi destacada a importância 

de melhorar as redes de comunicação, o empoderamento da pessoa e da família com conhecimentos e 

estratégias adaptadas face à adversidade e às alterações sintomática. 

A transição segura do hospital para a comunidade só é possível com a definição de critérios para 

continuidade dos cuidados, associados à condição clínica; capacitação e motivação da pessoa, assim como 

do cuidador.  

Em suma, a garantia de uma transição segura à adesão ao regime terapêutico implica o planeamento 

precoce do regresso a casa, a participação das pessoas e famílias, a determinação do risco de não adesão, 

a partilha de informação e a responsabilização de todos os intervenientes. A comunicação entre os níveis 

de cuidados deve ser simples, objetiva, contínua e com feedback. 

O trabalho em rede entre os profissionais dos cuidados das instituições hospitalares e da comunidade 

pode ser valiosos para facilitar o processo da adesão terapêutica. As orientações disponibilizadas pelos 

enfermeiros são essenciais para que a transição seja efetiva na medida em que promovem a adesão à 

medicação, a gestão do autocuidado, aumentam a adesão ao tratamento e reduzem a taxa de reinterna-

mentos, de comorbilidades e de mortalidade. 

 

Oliboni & Castro (2018) realizaram uma revisão da literatura da qual se ressalva que a adesão é um 

comportamento multifatorial complexo e é influenciado por diversos fatores classificados em cinco di-

mensões pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que representam o Modelo Multidimensional de 

Adesão. Os fatores são assim denominados: socioeconômicos; relacionados à terapia; relacionados à pes-

soa; relacionados à condição de saúde/doença; e relacionados ao profissional, ao serviço de saúde e/ou 

à equipa de saúde. 

Todos esses fatores interagem para influenciar o comportamento da adesão. Deste modo, Por exem-

plo, os serviços de saúde podem influenciar tanto no comportamento da pessoa, como no profissional de 

saúde (quando o estabelecimento oferece pouco tempo para as consultas e para a discussão de adesão, 
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por exemplo). Outras situações nas quais esses fatores interferem na adesão ocorrem quando a continui-

dade do cuidado é de péssima qualidade (que desfaz a relação entre pessoa/profissional de saúde). 

Mais de duzentas variáveis de adesão já foram estudadas desde 1975. No entanto, nenhuma delas 

pode ser considerada como um preditor consistente de adesão. Dos diversos estudos analisados por Ver-

meire et al., (2001), para tentar identificar as causas de não-adesão, percebem-se que os dados são con-

troversos e que a maioria das variáveis é inconsistente e não pode predizer adequadamente um compor-

tamento de adesão. 

 

Segundo Elias; Fagueiro; Silveira; Pinto; Júnior & Machado (2019) observaram que o aumento da 

adesão foi proporcional à faixa etária, corroborando que que o fator idade é proporcionalmente signifi-

cativo quanto à adesão ao tratamento para as pessoas portadoras de perturbações psiquiátricas. Os au-

tores ressaltam a importância de analisar a idade, o desempenho neuropsicológico e o funcionamento 

executivo no comportamento de adesão, sobretudo em idosos. 

Destaca-se que ser solteiro e não ter filhos são fatores que contribuem para a não adesão ao trata-

mento, seja pelo fato de terem uma menor rede de apoio que lhes impulsionem a seguir o tratamento 

e/ou pela dificuldade de sozinhos estarem alerta para sinais e sintomas de possíveis crises. O suporte 

familiar e o apoio social quando negativos, podem ser considerados barreiras à adesão ao tratamento, 

sendo assim é de suma importância avaliar a interação da pessoa com suas redes de apoio.  Além disso, 

os familiares podem ajudar essas pessoas a adquirir a independência através da promoção e estimulação 

da autonomia.  

Foi relevante a adesão ao regime terapêutico em pessoas com maiores rendimentos mensais, maior 

escolaridade e maior apoio familiar.  

A literatura evidencia a importância do acompanhamento destas pessoas nos CSP, uma vez que os 

cuidados não pertencem apenas aos profissionais dos serviços especializados e devem oferecer a melhor 

assistência aos utentes partindo de uma abordagem holística.  

O estudo conclui que o sexo (76% feminino, 24% masculino), idade, estilo de vida saudável, as redes 

sociais e comunicacionais, saneamento básico e o acesso aos serviços socias de saúde influenciam a ade-

são ao regime terapêutico.  

 

Cardoso; Byrne & Xavier (2020) certificam que a barreira mais significativa à efetividade do trata-

mento está relacionada com a dificuldade da pessoa em seguir as recomendações do médico, ou de outro 

profissional de saúde mental. Existe uma evidência crescente acerca dos determinantes de não adesão ao 
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tratamento (farmacológico, não farmacológico), nomeadamente no que se refere a fatores socioeconó-

micos e demográficos da pessoa (atitudes, crenças e insight), do tratamento (efeitos secundários, dura-

ção, ausência imediata de melhoria dos sintomas), da doença (como sintomas e grau de impacto) e dos 

profissionais de saúde mental (qualidade da relação terapêutica, atitudes, crenças e otimismo). 

O estigma social ao tratamento psiquiátrico também representa um fator importante, dado que a 

discriminação tem um impacto negativo sobre o curso da doença, interferindo com a adesão ao trata-

mento (Cavelti et al., 2012). No sentido de minimizar o impacto deste fenómeno, os dados da literatura 

mostram que a aceitação da doença e do tratamento é maior quando a pessoa e a sua família recebem 

orientação e suporte, e quando lhes é permitido participar no planeamento do tratamento (Harvery, et al 

2013 cit in Cardoso, et al 2020). 

Mesmo que as terapias medicamentosas tenham revolucionado o tratamento das perturbações psi-

quiátricas, os últimos anos testemunharam uma consciencialização crescente, suportada por evidência 

científica, de que as intervenções psicossociais têm um impacto considerável sobre os resultados do tra-

tamento nas doenças de foro psiquiátrico. Contudo, estas intervenções não devem limitar-se apenas à 

pessoa e, por conseguinte, também aos familiares e/ou cuidadores de pessoas com perturbação mental 

devem integrar o plano de tratamento (Cardoso et al., 2020). 

Segundo o PNSM/ Modelo de Governação a 2020 e de acordo com Cardoso, et al (2020), a análise da 

situação em Portugal aponta para uma reduzida participação das pessoas e dos seus familiares nos diver-

sos aspetos da planificação e prestação de cuidados. Neste sentido, o plano recomenda a descentralização 

dos serviços de saúde mental, de modo a permitir a prestação de cuidados mais próximos das pessoas e 

a facilitar uma maior participação global das comunidades, das pessoas e das suas famílias (Despacho n.º 

6401/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 94, de 16 de maio). Neste sentido, é necessário 

que haja um envolvimento pleno por parte da equipa clínica, e sejam desenvolvidos esforços e aperfeiço-

adas competências que possibilitem responder aos fatores que diminuem a adesão ao tratamento. Assim, 

os fatores que influenciam positivamente a adesão ao tratamento devem ser identificados o mais preco-

cemente possível, no sentido de poderem vir a ser controlados e monitorizadas aquando da definição de 

estratégias, de modo a garantir bons níveis de adesão (Lambert et al., 2010, cit in Cardoso et al., 2020). 

6). Apresentação/síntese do conhecimento disponível: 

Concretizada a apresentação dos resultados extraídos da nossa seleção de estudos, passamos em 

seguida à análise e interpretação dos resultados dos mesmos. 
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 Dos 5 estudos selecionados com qualidade metodológica e avaliação positiva face aos níveis de 

evidência correspondentes, foi possível aferir quais os fatores que influenciam a adesão ao regime 

terapêutico, permitindo enquadrar a resposta à questão de investigação elaborada: “Quais as 

intervenções de enfermagem que potenciam a adesão terapêutica da pessoa com perturbação mental na 

cominidade?” 

A resposta à questão elaborada surge no âmbito da necessidade do EESMP implementar 

intervenções terapêuticas promotoras de adesão ao regime terapêutico na pessoa com perturbação 

mental. 

A adesão ao tratamento nas perturbações psiquiátricas é um tema cada vez mais relevante, pois as 

estimativas do incumprimento das prescrições farmacológicas e não farmacológicas são, segundo a 

literatura, muito significativas. Este incumprimento minimiza a probabilidade de recuperação dos 

indivíduos com perturbações psiquiátricas, aumenta a probabilidade de recaídas e o número de 

hospitalizações, o que acarreta um aumento significativo dos custos no sistema de saúde, revelando um 

desafio que os profissionais de saúde mental se deparam diariamente. Não obstante, em virtude do 

estigma associado às doenças mentais, o desafio colocado a estes profissionais revela-se ainda maior 

(Velligan, et al 2010).  

O estigma associado às PM pode levar a que a pessoa tenha limitações nos seus direitos de cidadania, 

seja alvo de preconceitos, se isole, esteja relutante em procurar ajuda e, consequentemente, possa não 

aderir ao tratamento. Os estereótipos, os preconceitos e a discriminação podem, assim, privar as pessoas 

com PM de acederem a um tratamento mais rápido e eficaz. (Cardoso, et al 2020). 

Outro fator que influência a adesão ao regime terapêutico é a aceitação da doença por parte da 

pessoa, deste modo o tratamento passa a ser entendido como necessário e essencial para a melhoria da 

sua qualidade de vida, assim como da sua família. Contudo, apesar do sucesso do tratamento se encontrar 

diretamente relacionado com o modo como a pessoa aceita, compreende e integra a sua doença, existem 

fatores relacionados com os profissionais de saúde mental que devem ser perspetivados (Oliboni & Castro 

2018; Cardoso, et al 2020). 

Segundo Byrne et al., 2005, afirmaram que a falta de conhecimentos sobre a medicação, está 

associada às atitudes e crenças dos enfermeiros, deste modo, as atitudes e as crenças negativas podem 

deixar os enfermeiros relutantes em educar as pessoas e promover a adesão. Na linha de pensamento 

dos autores Kavanagh et al., 2003, a psicoeducação pode aumentar a adesão ao tratamento nas PM, é 

fundamental o desenvolvimento de iniciativas formativas dirigidas também aos profissionais de saúde 
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mental não-médicos, que incidam no desenvolvimento de conhecimentos e que procurem modificar 

atitudes e crenças negativas. 

A importância da qualidade da relação que é estabelecida entre a equipa clínica e as pessoas está 

também relacionada com as características de personalidade dos profissionais. É expectável que um 

profissional de saúde mental mantenha determinados traços (e.g. assertividade, confiança, serenidade, 

empatia, segurança, etc.) consiga estabelecer mais facilmente uma relação terapêutica de qualidade com 

a pessoa a que presta cuidados (Beck et al., 2005 cit in Cardoso et al., 2020). 

Em suma, e de acordo com os vários dados recolhidos pela literatura, é crucial que a relação 

terapêutica estabelecida com a pessoa com PM permita: (a) desmistificar as crenças relacionadas com a 

doença e tratamento; (b) identificar os fatores relacionados com um insight reduzido; (c) esclarecer os 

benefícios da adesão ao tratamento; (d) ajudar a pessoa a lidar com os possíveis efeitos secundários dos 

medicamentos; e (e) esclarecer dúvidas relacionadas com a doença e tratamento (Cardoso, et al 2014, cit 

in Cardoso, et al 2020). 

2.4. Execução 

Nesta fase é colocado em prática o que foi planeado, esta etapa assume uma importância 

significativa para os participantes do projeto uma vez que possibilita a realização das suas vontades e 

necessidades através das ações planeadas (Ruivo, Ferrito & Nunes et al., 2010). É necessária a investigação 

de dados, informações e documentos que contribuam para a resolução do problema selecionado, tendo 

em conta o tempo previamente estabelecido, a mobilização de meios, situando-se nas realidades 

representadas. A execução é desta forma “já transformadora” (Castro, et al., 1993; Carvalho et al., 2001, 

citados por Ruivo, Ferrito & Nunes, et al., 2010). 

Após a apreciação dos artigos recolhidos, identificámos um conjunto de intervenções que nos 

possibilitam responder ao problema identificado, do qual estruturamos um artigo que só vamos 

apresentar por opção, o resumo em (Apêndice I). 

Nesta fase e após termos delineado o que é pretendido desenvolver ao longo do estágio, traçámos 

o nosso percurso ao longos dos meses correspondentes do estágio.  

Espectada a nossa integração na ESMC, o próximo passo prende-se na interação e na relação 

terapêutica e de confiança, com a pessoa seguida na consulta de enfermagem da equipa que estamos a 

integrar.  
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O exercício profissional da enfermagem centra-se na relação interpessoal de um enfermeiro e uma 

pessoa ou de um enfermeiro e um grupo de pessoas (família ou comunidades) e a relação terapêutica é 

estabelecida e fortificada durante um processo dinâmico. Para além disso, é expandida pela parceria entre 

a pessoa e o profissional, na consideração pelas competências e no reconhecimento que o mesmo é 

detentor de um papel proactivo (OE, 2011:5). 

Em enfermagem de saúde mental a relação terapêutica é central no processo de cuidar, pois o 

restabelecimento do equilíbrio da pessoa em sofrimento mental assenta em relações interpessoais 

significativas (Chalifour, 2008). Este tipo de relação caracteriza-se por ser interpessoal, estar centrada no 

bem-estar da pessoa e desenvolver-se por etapas num espaço temporal limitado. O seu desenvolvimento 

compreende domínios técnicos e pessoais igualmente importantes (Pontes, Leitão, & Ramos, 2008). 

Neste sentido, o enfermeiro mobiliza conhecimentos teóricos, mas também se utiliza a si próprio como 

instrumento terapêutico.  

O enfermeiro confere um cariz pessoal na interação e este cunho pode ser facilitador ou inibidor do 

crescimento da pessoa (Reynolds, 2009). “É na expressão consciente das suas qualidades pessoais e 

profissionais que se situa a base de todas as suas intervenções. Em diversas situações de ajuda serão as 

suas qualidades humanas que se constituirão como os principais utensílios” (Chalifour, 2008: 9-10).  

As relações terapêuticas de sucesso são pautadas pela disponibilidade para ouvir, respeito, gentileza, 

flexibilidade, proximidade e pelo suporte por parte do enfermeiro, sendo estes, valores onde o ser 

humano se revela profundamente (Johansson, SkÄRsÄTer & Danielson, 2007). 

As relações de natureza terapêutica reconhecem o outro como parceiro nos cuidados e são utilizadas 

através de entrevistas de ajuda, programadas ou não programadas. O enfermeiro utiliza a sua própria 

pessoa como instrumento terapêutico e através da relação interpessoal estimula a comunicação da outra 

pessoa consigo própria no contexto em que se insere, permitindo que esta descubra e mobilize as suas 

capacidades internas e recursos necessários à manutenção/recuperação da sua dignidade, saúde e bem-

estar (Rogers, 1985). 

A prática da relação de ajuda desenvolve-se em situações emocionalmente difíceis, carregadas de 

grande sofrimento ou indecisão sendo um processo em que o enfermeiro se desenvolve enquanto pessoa 

e enquanto profissional. A relação de ajuda exige o desenvolvimento de competências, habilidades e 

atitudes (Chalifour, 1989).  
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É fundamental e dada a complexidade da relação de ajuda, explorar a mesma sabendo que, para 

conseguir chegar são necessárias condições que o enfermeiro já tem de possuir. Nomeadamente atitudes 

de presença, e a vontade de não julgar; ou qualidades relativas à relação a implementar como a não 

diretividade da entrevista e a centralidade na pessoa a ajudar; ou ainda considerar os elementos do 

conteúdo desta relação, como a escuta e a consideração positiva (Phaneuf, 2005). 

A presença do enfermeiro simboliza «estar lá» e ao mesmo tempo a força que suscita a confiança e 

a doçura, numa abordagem humana e benevolente. A vontade de não julgar é uma das principais 

qualidades da escuta na relação de ajuda, ou seja, é a ausência de julgamento, levando a pessoa a realizar 

ela própria a sua avaliação (Phaneuf, 2005).  

A não diretividade da entrevista como qualidade da relação traduz-se pela vontade da pessoa que 

ajuda não usar autoridade ou poder sobre a pessoa ajudada (Phaneuf, 2005).  

A centralidade na pessoa a ajudar é uma condição prévia ao estabelecimento da relação de ajuda e 

sendo uma qualidade da relação faz com que a pessoa que ajude se preocupe em primeiro lugar com a 

própria pessoa, as suas emoções e sentimentos, as suas reações, as suas necessidades e os seus desejos 

(Phaneuf, 2005).  

A consideração positiva refere-se a um sentimento de respeito e de confiança que a pessoa que 

ajuda manifesta à pessoa ajudada, levando-a a perceber todo o seu valor e dignidade. Esta atitude permite 

ajudar a pessoa a crescer, a demonstrar coragem para enfrentar as dificuldades e se necessário a mudar 

(Phaneuf, 2005).  

Pressupostos os pré-requisitos considerados essenciais à relação de ajuda, e não podem os mesmos 

serem empregues com sucesso, sem antes o enfermeiro fazer um percurso interior e desta forma chegar 

à utilização de si, para se dar como instrumento terapêutico na relação. Existem habilidades que o 

enfermeiro deve cultivar para concretizar os seus objetivos de ajuda. Estas habilidades permitem criar e 

reforçar a relação entre enfermeiro-pessoa tal como a empatia, o respeito e a aceitação pela pessoa 

(Phaneuf, 2005). 

A empatia carateriza-se por:  

“Um profundo sentimento de compreensão da pessoa que ajuda e que percebe a di-
ficuldade da pessoa ajudada, como se ela penetrasse no seu universo, como se ela se 
colocasse no seu lugar para se dar conta do que ela vive e da forma como o vive, e 
que lhe leva o reconforto de que tem necessidade, mas sem se identificar com o seu 
vivido e sem ela própria viver as emoções” (Phaneuf, 2005: 347).  
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Outra das habilidades no estabelecimento da relação de ajuda é o respeito qualidade pela qual a 

pessoa que ajuda reconhece a enorme dignidade e o enorme valor da pessoa tendo em conta a sua 

aparência física, carácter, comportamentos e hábitos de vida. A aceitação implica que o enfermeiro seja 

capaz de se libertar de avaliações e juízos de valor o que corresponde a um sentimento de abertura ao 

sofrimento do outro e à sua maneira de ser sem exigir uma mudança, o que constitui uma condição 

essencial para que se estabeleça uma relação de ajuda (Phaneuf, 2005). 

A comunicação terapêutica tem que corresponder a determinados aspetos, sendo eles, o determinar 

a sua intenção, a criação de um ambiente acolhedor, concentrar-se no utente, evitar interrupções, esperar 

pela comunicação quer verbal quer não-verbal do utente, descodificar a mensagem do utente, transmitir 

uma resposta empática e clarificar se essa mesma resposta foi eficaz (Chalifour, 2008).  

Para as competências comunicacionais tivemos sempre presente a singularidade de cada pessoa 

quer a sua cultura, crenças, escolaridade, estatuto social, idade e valores internos. 

Na comunicação verbal é necessária clareza nas mensagens transmitidas, a disponibilidade de tempo 

para a pessoa exprimir os seus sentimentos, emoções e preocupação relativamente a um problema e a 

encontrar estratégias para o mesmo. A comunicação não verbal fortalece a comunicação verbal com a 

pessoa: o toque, o olhar, a escuta ativa, o silêncio, as expressões faciais, a distância e as posições 

utilizadas. Não existe comunicação verbal sozinha, a mensagem transmitida é sempre uma interação 

entre a comunicação verbal e a não-verbal (Silva, 2006: 43). 

Após ser estabelecido todo o processo relacional é que os EESMP podem planear as 

intervenções/ações terapêuticas com as pessoas com PM e com abandono ao regime terapêutico, de 

acordo com os diagnósticos de enfermagem. Na tabela 2 apresentamos alguns dos diagnósticos de 

enfermagem e respetivas intervenções que nos pareceram mais relevantes considerando a nossa Revisão 

Bibliográfica e a nossa prática clínica em contexto de estágio. 

Utilizámos como suporte para a construção deste referencial o autor Amaral (2010) e a CIPE® (2011) 

versão 2, mas também o Padrão de Documentação de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, OE 

(2018). 
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Tabela 2 - Referencial teórico dos diagnósticos de enfermagem e das intervenções/ações terapêuticas do 
EESMP com a pessoa com PM e abandono terapêutico. 

Diagnósticos de 
Enfermagem 

Intervenções/Ações Terapêuticas do EESMP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptação comprometida  
 

Aconselhar 

• Determinar a duração da relação de aconselhamento em am-
biente privativo;  

• Encorajar/Reforçar desenvolvimento de novas habilidades;  

• Informar as diferenças entre a visão da pessoa sobre a sua si-
tuação e a do enfermeiro da equipa de saúde;  

• Negociar a intervenção terapêutica; 

• Informar sobre experiências pessoais (autenticidade e confi-
ança);  

• Limitar processo de decisão quando a pessoa estiver sob stress;  

• Solicitar à pessoa que identifique o que consegue ou não fazer 
(colaborar na listagem e priorizar as alternativas ao problema).  
 

Ensinar   
 

• Instruir sobre técnicas de reflexão e esclarecimento para facili-
tar a identificação dos motivos que levam ao abandono;  

• Avaliar/ajustar estilo de aprendizagem para facilitar aprendiza-
gem;  

• Avaliar progresso da pessoa e reforçar comportamentos;  

• Identificar necessidades de aprendizagem da pessoa e objeti-
vos a alcançar;  

• Oferecer instrução;  

• Promover ambiente que leve à aprendizagem, motivando a in-
clusão da família. 

 
 
 
 
 
Aceitação do estado de sa-
úde comprometido  
 

Ensinar 

• Sobre a doença, sinais e sintomas, oferecendo instrumentos 
que o fundamentem; comportamentos de procura de saúde, 

• Promover a inclusão da família; 

• Providenciar tempo para perguntas e discussão;  

• Promover ambiente que leve à aprendizagem, motivando a in-
clusão da família. 

Executar 

• Programa de literacia em saúde mental, executar aconselha-
mento,  

• Providenciar intervenção psicoeducativa quer à pessoa quer à 
família 

 
 
 
 
Adesão ao regime terapêu-
tico comprometido 
 

Instruir  

• Sobre estratégias que promovem a adesão ao regime tera-
pêutico: reações adversas, benéfico da adesão e o maleficio 
da não adesão, qual a medicação prescrita e para que serve; 

• Adotar estratégias que não promovam o esquecimento na 
toma da medicação, nomeadamente os horários, abandono 
da medicação; 
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• Avaliar conhecimento sobre o regime medicamentoso; 

• Elucidar sobre os riscos do abandono ou da interrupção da te-
rapêutica.  

 
 
 
Coping ineficaz  
 

Promover melhoria do coping:  

• Apoiar/estimular a identificação de valores de vida (experiên-
cia cultural e espiritual) da pessoa;  

• Encorajar a pessoa a autoavaliar o comportamento e as suas 
capacidades;  

• Encorajar a ter uma atitude de esperança realista sobre a sua 
situação;  

• Otimizar mecanismo de coping da pessoa (identificar os mais 
eficazes).  

 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicação comprometida  
 

Analisar a comunicação:  

• Escutar ativamente;  

• Facilitar interação com linguagem não-verbal (adequar sensi-
bilidade às emoções);  

• Atender às palavras evitadas e à mensagem não-verbal;  

• Demostrar interesse em escutar mensagens e sentimentos 
não expressos e valorizar a postura física;  

• Determinar o sentido da mensagem recebida (refletir sobre 
atitudes, experiências passadas e situação atual);  

• Encorajar expressão de sentimentos e preocupações (aplicar 
silêncio);  

• Atender ao tom, tempo, volume e inflexão da voz;  

• Evitar barreiras na escuta (preconceitos, pressupostos ou pre-
ocupações pessoais);  

• Esclarecer a compreensão da mensagem por meio de pergun-
tas e feedback  

 
 
 
 
 
Autocontrolo prejudicado  
 

Facilitar processo de meditação:  

• Aconselhar a pessoa a sentar-se calmamente em posição con-
fortável e fechar os olhos;  

• Aconselhar a selecionar um recurso mental para ser repetido 
na meditação de modo a evitar pensamentos dispersos. 

Instruir  

• Sobre o exercício respiratório;   

• Orientar a relaxar todos os músculos e a permanecer rela-
xado;  

Aconselhar  

• Após meditação a sentar-se em silêncio de olhos abertos por 
alguns minutos;  

• Não efetuar o procedimento nas 2 horas após as refeições. 
 

 
 
 
Interação social diminuída  
 

• Determinar metas mútuas (sair/estar com amigos ou com um 
familiar por períodos curtos);  

• Facilitar o envolvimento familiar;  

• Escutar ativamente;  

• Promover manutenção do processo familiar;  

• Promover o empoderamento quer da pessoa quer da família. 
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Fonte: Autora do Relatório  

Nesta etapa da execução deve ser tido em conta pelo EESMP que as intervenções só se podem 

delinear junto com a pessoa se a mesma aceitar os cuidados especializados e juntos enfermeiro/pessoa 

estabelecerem o tempo e a duração das visitas domiciliares delineando o início e fim da relação 

interpessoal. O enfermeiro deve perceber a motivação dos participantes e ser capaz de envolver cada um 

deles, de forma a promover o seu papel ativo no processo pois a motivação intrínseca surge somente, 

quando o sujeito se encontra ativo na ação e no meio (Ruivo, Ferrito & Nunes et al., 2010). Para que esta 

situação seja assegurada é no momento das entrevistas à pessoa que se certifica a sua motivação. 

No decurso da implementação das intervenções, o enfermeiro deve respeitar a individualidade e 

especificidade de cada pessoa, atender às necessidades identificadas, contexto social e recursos 

permitindo a partilha de experiências, incentivar o pedido de ajuda, reduzir o abandono terapêutico e 

otimizar estratégias de coping. Os EESMP podem desenvolver intervenções psicoterapêuticas que 

procuram contribuir para o aumento da adesão terapêutica. 

A intervenção executada nas consultas de enfermagem de saúde mental e psiquiatria ao longo do 

contexto clínico foi a entrevista motivacional breve. A mudança surge como a essência da entrevista 

motivacional , existindo um estilo de comunicação que se centra entre o dirigir (o profissional fornece 

informação, formação e conselhos), o guiar (saber ouvir e oferecer os conhecimentos quando necessário) 

e por último o seguir (procurar compreender a pessoa e interferir com as suas próprias ideias) (Miller & 

Rollnick, 2016). As conversas sobre mudança podem acontecer em situações muito breves.  

Foram realizados alguns ensaios clínicos reveladores, que as intervenções breves de entrevista 

motivacional podem estimular uma mudança significadora (Bernstein et al., (2005), Nock et al., (2005), 

Soria et al., (2006). 

Quando é necessário haver mudança de um comportamento da pessoa, mesmo que seja num 

período de tempo breve, é plausível que a entrevista motivacional apresente uma maior eficiência, ao 

invés de verbalizar à pessoa o que fazer e o porquê (Rubak et al., 2005). Por outro lado, Heather (2005) 

descreve que entender os elementos críticos da entrevista motivacional que são auxiliadoras na mudança 

é especialmente relevante em intervenções breves. 

Miller & Rollnick (2016: 351) referem que a entrevista motivacional não tem tempo definido e, 

mesmo apenas em alguns minutos de conversa, poder ser positivo para a mudança, uma vez que o que 

conta é em termo de qualidade. Para os mesmos autores uma troca tão simples como substituir “porque 

não tenta…?” por “o que pensa que pode resultar para si?” poderia mudar o resultado da interação. 
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2.5. Avaliação 

No processo de avaliação distinguem-se vários momentos na avaliação de um projeto, a avaliação 

intermédia/depuração e a avaliação final do mesmo, sendo a avaliação do processo o produto do projeto 

(Ruivo, Ferrito & Nunes et al., 2010).  

A avaliação é um processo dinâmico que implica a comparação entre os objetivos definidos no início 

e os atingidos no final devendo por isso ser rigorosa (Nogueira, 2005 cit in Ruivo, Ferrito & Nunes et al., 

2010). A implementação do conhecimento na prática dos cuidados e a avaliação do seu impacto deve ser 

o último passo de um processo cíclico e complexo (Apóstolo, 2017). 

De acordo com a literatura por nós pesquisada, damos enfoco aos autores Barkhof, et al (2013) e 

Pakpour, et al (2017) afirmam que em estudos semelhantes ao projeto por nós proposto, o acompa-

nhamento e a sua respetiva avaliação devem ser realizados passados 6 a 12 meses.  Contrariamente, 

Chien, Mui, Gray & Cheung (2016) referem um intervalo temporal de 18 meses.  

Na mesma linha de pensamento dos autores acima supracitados, também é benéfico a realização de 

intervenções psicoeducativas conjuntamente com a intervenção psicoterapêutica entrevista motivacio-

nal. 

A avaliação é efetuada com a aplicação dos instrumentos de avaliação aplicados inicialmente, a es-

cala de Medida de Adesão ao Tratamento (MAT) e a escala de Insight de Marková e Berrios. 

Tendo em conta a questão de investigação – Quais as intervenções de enfermagem que potenciam a 

adesão terapêutica da pessoa com perturbação mental na comunidade?  Obtivemos de certa forma res-

posta à nossa pergunta PICO (D), tendo a evidência mostrado que através das necessidades das pessoas 

surge uma avaliação diagnóstica por parte do EESMP, para uma proposta complementar ao núcleo de 

intervenções, que efetivamente se identificaram. 

As intervenções de enfermagem procuram auxiliar a pessoa a maximizar a sua harmonia, os seus 

potenciais de saúde e estimular a sua participação na promoção, manutenção e restauração da saúde 

(Amaral, 2010). 
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4. ANALISE REFLEXIVA SOBRE A AQUISIÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊN-

CIAS  
 

No percurso profissional de cada enfermeiro, surge em algum momento do seu exercício profissional, 

um gosto particular por uma determinada área de atuação em enfermagem. Esse gosto específico 

alicerçado à exigência da formação contínua em enfermagem no alcance de cuidados de excelência 

assentes em intervenções rigorosas, eficientes e eficazes contribui para o desenvolvimento de 

conhecimentos e competências especializadas numa determinada área de atuação. Segundo o CDE, no 

Artigo 88, alínea c), “O enfermeiro procura, em todo o ato profissional, a excelência do exercício, 

assumindo o dever de manter a atualização contínua dos seus conhecimentos e utilizar de forma 

competente as tecnologias, sem esquecer a formação permanente e aprofundada das ciências humanas”. 

Deste modo, a disciplina de enfermagem sendo uma disciplina científica que engloba definições e 

preposições que permitem elucidar e correlacionar diferentes variáveis, de forma a lidar com realidades 

complexas, a sua utilidade inclui a compreensão da relação dos seus componentes intrínsecos com o 

exterior, sendo uma das principais funções a especificação detalhada dos fenómenos (Fawcett, 2000). 

Phaneuf (2005:4), define a competência clínica em enfermagem como “conjunto integrado que 

supõe a mobilização das capacidades cognitivas e sócio-afectivas do enfermeiro, de saberes teóricos, 

organizacionais e procedimentais, tanto como habilidades técnicas e relacionais aplicadas a situações de 

cuidados, o que lhe permite exercer a sua função ao nível da excelência”. Enquanto profissionais de 

enfermagem, é nossa intenção tornarmo-nos peritos, de forma a contribuir para a melhoria dos cuidados 

em enfermagem. 

De acordo com Nunes (2010), “perito detém conhecimento acerca de um domínio e sabe quando, 

como, onde e porquê deve usar este conhecimento. Por isso, um perito tende a uma área de 

aprofundamento- no sentido mais amplo, a palavra perito diz respeito a quem detém perícia, os 

conhecimentos e habilidades dirigidas a um definido”.  

Ao longo deste capítulo procuramos analisar de uma forma reflexiva e minuciosa a aquisição e 

desenvolvimento das competências comuns de especialista, competências específicas e de mestre na área 

da saúde mental e psiquiátrica, quer em contexto académico ao longo de todo o percurso em que 

decorreu o curso de especialidade, assim como em contexto de estágio por todas as experiências 

vivenciadas promotoras de aquisição de conhecimentos. 
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Denotar que toda a profissão de enfermagem, baseia no pensamento crítico, de forma a promover 

uma análise critica e reflexiva dos cuidados prestados à pessoa e à comunidade, sendo uma aptidão 

essencial no processo de diagnóstico. 

Sendo a enfermagem, uma disciplina social e humanística de prática de cuidados de saúde e 

estruturada na arte da prevenção, diagnóstico e tratamento de pessoas através de conhecimentos 

adquiridos ao longo de todo o processo académico, é importante abordar o pensamento crítico em 

enfermagem, visto estar a tornar-se um pré-requisito para uma prática clínica segura e eficaz, uma vez 

que tem sido demonstrada correlação positiva e significativa entre o pensamento crítico e a capacidade 

de resolução de problemas (Abreu, 2007). 

Wilkinson, (2010) define pensamento crítico como “Um processo de pensamento reflexivo que 

envolve coletar informações, analisar sua adequação e precisão e considerar cuidadosamente as opções 

de ação. Enfermeiros usam o pensamento crítico em todos os aspetos dos cuidados de enfermagem”. 

No contexto do desenvolvimento das habilidades para o pensamento crítico, o estágio ganha especial 

importância, não só por ser o local onde advém o primeiro contacto com a prática clínica, mas também 

por ser o contexto onde se inicia o processo de socialização profissional, ser rico em imprevisibilidade e 

exigir a mobilização de saberes teóricos para a realidade prática (Abreu, 2007). 

Considerando que analisar um documento é deter pensamento critico e reflexivo sobre o mesmo de 

forma a torná-lo mais elucidativo para quem lê e com perspetiva pessoal fundamentada, passamos 

seguidamente a analisar as competências Comuns e Específicas do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de saúde mental e psiquiatria. Ao mesmo tempo que se analisam, justifica-se também a sua 

aquisição e desenvolvimento durante o presente estágio. 

 

4.1. Competências Comuns 

A Ordem dos Enfermeiros (2019: 4745), define Enfermeiro Especialista como:  

“...aquele a quem se reconhece competência científica, técnica e humana para prestar 
cuidados de enfermagem especializados nas áreas de especialidade em enfermagem, e que 
viu ser -lhe atribuído, nos termos do disposto na alínea i) do n.º 3 do artigo 3.º do Estatuto da 
Ordem dos Enfermeiros, conjugado com o Regulamento n.º 392/2018, de 28 de junho, que 
define a Inscrição, Atribuição de Títulos e Emissão de Cédula Profissional, o título de 
Enfermeiro Especialista numa das especialidades em enfermagem previstas no artigo 40.º do 
Estatuto da Ordem dos Enfermeiros” (Regulamento Nº 140/2019 do Diário da República). 
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O regulamento das competências comuns do enfermeiro especialista descreve que o enfermeiro 

“possui um conjunto de conhecimentos, capacidades e habilidades que, ponderadas as necessidades de 

saúde do grupo-alvo, mobiliza para atuar em todos os contextos de vida das pessoas e nos diferentes 

níveis de prevenção” (OE, 2019: 4745). 

No que concerne ao caso específico da especialização em enfermagem de saúde mental e 

psiquiátrica é descrito que a mesma “foca-se na promoção da saúde mental, na prevenção, no diagnóstico 

e na intervenção perante respostas humanas desajustadas ou desadaptadas aos processos de transição, 

geradores de sofrimento, alteração ou doença mental” (OE, 2018: 21427). 

De acordo com a ordem dos enfermeiros (OE, 2019: 4745), entendem-se por competências comuns 

“as 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 assessoria”. 

As competências comuns partilhadas pelos enfermeiros especialistas, também designadas por 

domínio das competências comuns são quatro, nomeadamente (OE, 2019: 4745): 

a) Responsabilidade profissional, ética e legal (Domínio A); 

b) Melhoria contínua da qualidade (Domínio B);  

c) Gestão dos cuidados (Domínio C); 

d) Desenvolvimento das aprendizagens profissionais (Domínio D); 

De acordo com esta perspetiva, serão analisadas e exploradas as atividades desenvolvidas ao longo 

do estágio, no sentido de uma análise crítica e reflexiva por domínio de competência. 

No que concerne ao Domínio A – Responsabilidade ética e legal profissional, fazem parte as 

competências A1 e A2, cada uma delas com os seus descritivos, que passamos a abordar de uma forma 

interligada: 

A1 - Desenvolve uma prática profissional ética e legal, na área de especialidade, agindo de acordo 

com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia profissional.  

Descritivo: O Enfermeiro Especialista demonstra um exercício seguro, profissional e ético, utilizando 

habilidades de tomada de decisão ética e deontológica. A competência assenta num corpo de 
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conhecimento no domínio ético - deontológico, na avaliação sistemática das melhores práticas e nas 

preferências do cliente. 

A2 - Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as responsabilidades 

profissionais.  

Descritivo: O Enfermeiro Especialista demonstra uma prática que respeita os direitos humanos, 

analisa e interpreta as situações específicas de cuidados especializados, gerindo situações potencialmente 

comprometedoras para os clientes.  

 

Consideramos que, a primeira responsabilidade do EESMP, é respeitar a dignidade da pessoa e 

proteger os seus direitos, centrando a sua atenção na qualidade e segurança dos cuidados.  

Este domínio de competências, preconiza a demonstração de “um exercício seguro, profissional e 

ético, utilizando habilidades de tomada de decisão ética e deontológica … na avaliação sistemática das 

melhores práticas e nas preferências do cliente” (OE, 2019: 4746;), através de uma liderança efetiva dos 

processos de tomada de decisão ética de maior complexidade e avaliação de processos e/ou resultados, 

nas várias situações e contextos da prática especializada, levada a cabo com suporte em princípios, valores 

e normas deontológicas necessárias à promoção e proteção dos direitos humanos.  

O quotidiano da enfermagem enfrenta constantemente situações complexas que envolvem tomadas 

de decisões imediatas, as quais devem preservar a dignidade, valor e singularidade dos utentes. 

No Artigo 78º do Código Deontológico do Enfermeiro (CDE),  

“Enquanto enfermeiros assumimos a missão, isto é, a responsabilidade de agir de 

determinado modo, (“com a preocupação da defesa, da dignidade e liberdade da pessoa”) e 

quando respondemos a certas solicitações específicas, assumimos realizar tarefas concretas 

(como gerir um serviço, organizar jornadas, cuidar de um pessoa em particular)”(OE, 2005: 

68). 

Enquanto enfermeiros responsáveis no alcance do melhor interesse para os utentes e de forma a 

responder apropriadamente as suas necessidades básicas humanas, carecemos de liberdade e autonomia 

na tomada de decisões, na medida em que o “compromisso de cuidar assume uma dimensão ética e 

constitui-se como obrigação moral para os enfermeiros” (Veiga, 2006: 38). 
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O respeito pelos princípios éticos e deontológicos bem como o respeito pelos valores humanos e 

universais, foram sempre a base no decorrer do estágio, pois “a práxis da enfermagem está 

indelevelmente associada à valorização de uma atitude virtuosa que valoriza a benevolência e se alicerça 

numa modalidade que tem por base a intimidade, o altruísmo e o amor e não especificamente a 

autonomia” (Veiga, 2006: 59). 

Os princípios éticos que fundamentam a prestação de cuidados de excelência tornam-se a pedra 

basilar na ética do cuidar, visto que transpõem eficácia e eficiência nas intervenções desenvolvidas e nas 

decisões tomadas. 

O exercício profissional dos enfermeiros insere-se num contexto de atuação multiprofissional 

orientando para um mesmo fim os diferentes caminhos dos diversos profissionais. O enfermeiro como 

membro da equipa de saúde deve reconhecer os limites do seu papel e da sua competência.  

De acordo com o Código Deontológico (Artigo 91º, alínea a), p. 152), “atuar responsavelmente na sua 

área de competência e reconhecer a especificidade das outras profissões de saúde, respeitando os limites 

impostos pela área de competência de cada uma...” 

Ao longo do estágio tivemos igualmente presentes os princípios da beneficência e não-maleficência, 

contribuindo para o alcance do benefício das pessoas, praticando sempre o bem e analogamente não 

causando dano nem praticando o mal.  

Segundo o autor Townsend (2011: 79), o princípio da beneficência “refere-se ao dever de um 

indivíduo de beneficiar ou promover o bem dos outros”, de forma a salvaguardar os direitos dos utentes, 

enquanto que o princípio da não-maleficência refere-se ao fato dos enfermeiros não causarem danos em 

saúde. 

O princípio da justiça perante a prática clínica evidencia que “situações idênticas devem ser tratadas 

igualmente e as que não são iguais, tratadas de forma diferente, de acordo com as suas diferenças” 

(Nunes, Amaral e Gonçalves, 2005: 91), independentemente da raça, género, estatuto social, estado civil, 

nível económico e religião. 

No âmbito do estágio, a prestação de cuidados corroborou com o descrito na Carta dos Direitos e 

Deveres dos Pessoas e igualmente com a Lei da Saúde Mental, as quais potenciaram a humanização nos 

cuidados de saúde prestados e a dignificação e respeito pelos direitos humanos. 
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A tomada de decisões conscientes e coerentes ocorreu sempre após a apreciação e análise dos 

diferentes casos clínicos, identificando os problemas de saúde que passaram a ser os focos de atenção e 

alvo dos cuidados. Nesta linha de pensamento foram elaborados e colocados em prática planos de 

cuidados, sendo posteriormente avaliados e integrados os resultados obtidos no desenvolvimento da 

prática especializada. 

Durante o estágio foram tomadas decisões de forma autónoma e responsável, as quais responderam 

às necessidades das pessoas com respeito pela sua unicidade e individualidade, verificando-se que “a 

ponderação risco/benefício não é fácil: depende dos valores e interesses das pessoas implicadas, da 

ponderação das consequências individuais e sociais” (Nunes, Amaral e Gonçalves, 2005: 91). 

Ao longo da nossa prática profissional e do estágio realizado, o valor da dignidade humana assumiu 

uma relação direta com o respeito pela pessoa cuidada, família, grupo e comunidade, sendo este aspeto 

juntamente com o combate ao estigma, fundamental para o desenvolvimento de uma relação terapêutica 

significativa, eficiente e eficaz, alicerçada em valores como a privacidade e a confidencialidade. Assim, 

pudemos desenvolver competências no que se refere à adoção de estratégias de resolução de problemas 

em conjunto com a pessoa cuidada, participação na tomada de decisão referente à prática clínica tanto a 

nível individual como em contexto de equipa, numa perspetiva de partilha e de continuidade de cuidados 

guiadas pelo CDE, artigo 89º, alínea a) e b).  

Ainda inserido neste domínio e não menos importante, enquadra-se a questão do estigma em que o 

enfermeiro tem a oportunidade de desempenhar um papel fundamental no que diz respeito à 

desmistificação da doença mental, alicerçado à psicoeducação de forma a promover a literacia em saúde 

mental e consequentemente promover a aceitação e inclusão da pessoa com doença mental.  

Em súmula, foi-nos possível desenvolver diversas unidades de competências do domínio da 

responsabilidade profissional, ética e legal, através do desempenho do papel de consultor nos cuidados 

da área de competência, da avaliação dos resultados do processo de tomada de decisão incorporando 

elementos de enquadramento jurídico no julgamento de enfermagem e adotando uma conduta 

preventiva e antecipatória ao promover medidas adequadas. 

No Domínio B - Melhoria contínua da qualidade incluem-se as competências B1, B2 e B3 com os 

respetivos descritivos: 

B1 - Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas estratégicas 

institucionais na área da governação clínica.  
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Descritivo: O Enfermeiro Especialista colabora na conceção e operacionalização de projetos 

institucionais na área da qualidade e participa na disseminação necessária à sua apropriação, até ao nível 

operacional.  

B2 - Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria contínua.  

Descritivo: O Enfermeiro Especialista reconhece que a melhoria da qualidade envolve a avaliação das 

práticas e, em função dos seus resultados, a eventual revisão das mesmas e a implementação de 

programas de melhoria contínua. 

B3 - Garante um ambiente terapêutico e seguro.  

Descritivo: O Enfermeiro Especialista considera a gestão do ambiente centrado na pessoa como 

condição imprescindível para a efetividade terapêutica e para a prevenção de incidentes, atua 

proactivamente promovendo a envolvência adequada ao bem-estar e gerindo o risco. 

 

A utilização de indicadores como avaliação dos cuidados de enfermagem, contribui para a melhoria 

dos cuidados prestados à pessoa e para o desenvolvimento profissional. Assim sendo, o enfermeiro 

especialista, deve, sempre que lhe é solicitado, participar na definição de metas para a melhoria dos 

cuidados ao nível organizacional. 

De acordo com o Decreto-Lei n 140/2004 de 8 de junho, podemos definir qualidade como “o conjunto 

de atributos e características de uma entidade ou produto que determinam a sua aptidão para satisfazer 

as necessidades e expectativas da sociedade”.  

Deste modo, qualidade defere a ideia de algo que é bom e que nos garante em termos de 

enfermagem, bons cuidados de enfermagem.  

Citando Hesbeen, define qualidade “como a excelência ou ainda o que há de melhor. É-lhe dada uma 

conotação com a perfeição” (Hesbeen, 2001: 45).  

Segundo OMS (2001) assume que a “qualidade em saúde é uma tarefa multiprofissional e que tem 

um contexto de aplicação local. Daqui se deduz o papel importante da definição, pelos enfermeiros que 

exercem a sua atividade, de padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem em Portugal. Claramente, 

nem a qualidade em saúde se obtém apenas com o exercício profissional dos enfermeiros, nem o exercício 
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profissional dos enfermeiros pode ser negligenciado, ou deixado invisível, nos esforços para obter 

qualidade em saúde”. 

Atualmente a necessidade de implementar sistemas de qualidade na prestação de cuidados de saúde 

torna-se de extrema importância, sendo assumida por instâncias internacionais como a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) ou o ICN como uma ação prioritária em saúde (OE, 2001). Também em Portugal 

se vê assumida a necessidade da criação de sistemas de qualidade através da criação de instâncias 

organizacionais como o Conselho Nacional da Qualidade ou o Instituto da Qualidade em Saúde, de forma 

a que os padrões de qualidade se tornem um instrumento na busca das melhores respostas em cuidados 

de enfermagem, no sentido de atingir o objetivo de excelência do serviço que as instituições de cuidados 

de saúde prestam aos cidadãos (OE, 2001). 

Como enfermeiros especialistas, devemos conhecer as práticas e os processos de melhoria contínua 

da qualidade, deste modo é necessário deter conhecimento dos padrões de qualidade de cuidados, quer 

a nível institucional, quer a nível nacional.  

Sempre que necessário ou solicitado quer a nível da instituição onde se trabalha ou em parceria com 

outras instituições, devemos criar ou atualizar normas de procedimentos. Assim o refere o REPE, artigo 

9º, ponto 6, alínea b), e no CDE, artigo 76º, ponto 1, alínea a), b). 

Os enfermeiros, no exercício da sua atividade contribuem na área de gestão, investigação, docência, 

formação e assessoria, para a melhoria e evolução da sua prestação de cuidados, no que se refere a: 

organização, coordenação, execução, supervisão e avaliação da formação dos enfermeiros. Sugerem 

recursos humanos necessários para a prestação de cuidados, estabelecem normas e protocolos, dão 

parecer técnico acerca de instalações e equipamentos utilizados na prestação dos cuidados, participam 

na avaliação das necessidades da população, propõem a politica geral, para o exercício da profissão, 

ensino e formação em enfermagem e promovem e participam nos estudos para a atualização e 

valorização da profissão (Artigo 9º, ponto 6, alínea b) do REPE e Artigo 76º, ponto 1, alínea a), b) do CDE, 

2005). 

Os enfermeiros especialistas, pelos conhecimentos e competências acrescidas que possuem, 

assumem um papel de extrema importância na dinamização de projetos que visam a qualidade da saúde 

em geral e dos cuidados de enfermagem em particular.  

No decorrer da nossa prática profissional na comunidade, e em ano de pandemia pelo SARS-COV2 

tivemos a oportunidade de participar ativamente na promoção da etiqueta respiratória instruindo as 
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pessoas, desenvolvendo assim programas de prevenção e intervenção precoce, contribuindo para 

controlo da pandemia em saúde mental. Instruímos também a nível de saúde mental aconselhando os 

nossos utentes a realizarem passeios higiénicos, procurarem terapias/ hobbies que lhes dessem alguma 

satisfação, a prática de exercício físico e em momentos de maior stress ou ansiedade para contactarem a 

equipa de modo a promover estratégias mais eficazes.  

O enfermeiro especialista compreende a importância que a qualidade assume nos cuidados de 

enfermagem e procura aceder à evidência científica e coloca-a ao dispor dos seus pares através de artigos 

de cariz científico.  

Na realização do estágio, e após termos escolhido o tema do estudo, efetuaram-se diversas pesquisas 

nas bases de dados para aquisição dos artigos a integrar na revisão integrativa da literatura.  

Importa ainda referir a qualidade dos registos de enfermagem, os quais foram realizados 

informaticamente, recorrendo à Classificação Internacional para a prática de Enfermagem (CIPE). A CIPE 

assume-se como uma linguagem universal que permite documentar, planear e gerir a prestação de 

cuidados de enfermagem contribuindo assim para o conhecimento desta disciplina, através da análise de 

dados passiveis de serem traduzidos em indicadores que refletem o contributo e o impacto dos cuidados 

de enfermagem prestados, através dos ganhos em saúde das pessoas cuidadas. 

O enfermeiro especialista deve ter perseverantemente uma atitude questionadora que o levará à 

excelência do cuidar, encaminhando-o para uma satisfação pessoal e profissional, motivando-o para o seu 

contínuo desenvolvimento, tal como refere Bastos (1998:23) quando defende que “...faz-se investigação 

para melhor compreender a realidade ou para aumentar o conhecimento sobre determinado fenómeno”.  

Este domínio de competência está diretamente relacionado à qualidade dos cuidados. A qualidade 

transmite algo de bom e bem feito, o que se traduz em bons cuidados de enfermagem. No âmbito dos 

cuidados de enfermagem a qualidade deve ser sempre alistada com os aspetos científicos, técnicos e 

relacionais, uma vez que cuidamos da pessoa nas suas dimensões bio-psico-sócio, cultural e espiritual. 

Os cuidados de enfermagem devem ser realizados num ambiente terapêutico seguro, para que a 

relação terapêutica se desenvolva, deste modo, compete ao enfermeiro a procura desse local, deve de 

conhecer ao pormenor o contexto e a estrutura física do espaço. Deverá de ter em conta as necessidades 

da pessoa para que as estratégias utilizadas venham de encontro aos padrões de qualidade e gestão de 

risco.  Indo de encontro do que refere, fica claro no CDE, artigo 88º, alínea b). 
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Do Domínio C – Gestão de cuidados fazem parte as competências C1 e C2, cada uma delas com os 

seus descritivos:  

C1 - Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a articulação na 

equipa de saúde.  

Descritivo: O Enfermeiro Especialista realiza a gestão dos cuidados, otimizando as respostas de 

enfermagem e da equipa de saúde, garantindo a segurança e qualidade das tarefas delegadas. 

C2 - Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a garantia da 

qualidade dos cuidados.  

Descritivo: O Enfermeiro Especialista, na gestão dos cuidados, adequa os recursos às necessidades 

de cuidados, identificando o estilo de liderança mais adequado à garantia da qualidade dos cuidados. 

 

O desenvolvimento da gestão na área da saúde tem-se tornado de forma gradual uma prioridade 

não só pelo atual contexto económico, social e político e pelos custos associados aos cuidados de saúde, 

à melhoria da eficiência, eficácia e efetividade dos cuidados prestados. 

O enfermeiro especialista na sua prática profissional, reconhece que está inserido numa equipa 

multidisciplinar que prioriza a saúde da pessoa, família e comunidade. Deve valorizar o trabalho em 

equipa, quer com os seus pares, quer com os concernentes a outras áreas da saúde. Constituindo-se assim 

um recurso, colaborando nas decisões em equipa e disponibilizando assessoria aos enfermeiros da equipa 

(CDE, artigo 78º, alíneas a), c); artigo 80º, alínea c); artigo 82º, alínea c), artigo 90º, alínea b); artigo 91º, 

alínea b), c); e com o REPE, artigo 8º, ponto 3 e com o artigo 6º).  

Compete ao enfermeiro especialista supervisionar e avaliar os cuidados prestados, deve intervir e 

partilhar com a equipa multidisciplinar as suas observações, constatações e avaliações, para alcançar a 

excelência dos cuidados prestados. Em matéria de decisões sobre cuidados de saúde, que impliquem 

vários intervenientes deve o enfermeiro, respeitar sempre os limites impostos pela área de competência 

de cada um e trabalhar em articulação e complementaridade. Citamos o CDE, Artigo 91º, alínea c) e REPE 

no Artigo 8º, alínea 1), 3); Artigo 9º, alínea 3) e no CDE no Artigo 91º, alínea b) e c). 
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De modo a promover a excelência dos cuidados à pessoa, o enfermeiro especialista deve de 

referenciar e negociar os cuidados que se considerem importantes para a evolução clínica positiva da 

mesma. 

Na prática de enfermagem os profissionais deparam-se em muitas situações em que necessitam 

delegar funções. O enfermeiro quando delega funções seja a um colega ou a um profissional que dependa 

dele (assistente operacional) não deixa de assumir as responsabilidades decorrentes dessa delegação, 

continuando a manter a supervisão necessária sobre a tarefa que delegam (CDE no Artigo 79º, alínea b) e 

Artigo 88º, alínea e). 

De acordo com o REPE, artigo 10º. “Os enfermeiros só podem delegar tarefas em pessoal deles 

funcionalmente dependente quando este tenha a preparação necessária para as executar, conjugando-

se sempre a natureza das tarefas com o grau de dependência do utente em cuidados de enfermagem”. 

Podemos também justificar com o CDE, artigo 79º, alínea b) e com o artigo 88º, alínea e).  

Sempre que se justifique cabe ao enfermeiro especialista criar guias orientadores para as práticas a 

delegar. 

O enfermeiro especialista assume um papel fundamental, agindo como um gestor intermédio, e 

assim, promovendo um funcionamento dos serviços, com mais qualidade, indo de acordo com os valores 

organizacionais, de gestão de recursos humanos, recursos materiais, recursos temporais, e mesmo gestão 

da qualidade dos cuidados prestados. O exposto vai de encontro com o CDE, artigo 90º, alíneas a), b), c). 

e REPE, artigo 6º. 

A gestão de recursos humanos por vezes é uma tarefa difícil, revestindo-se de grande complexidade. 

Cada pessoa detém competências a diferentes níveis, diversos objetivos, mas que ao trabalharem num 

mesmo contexto, estão sujeitas a objetivos institucionais específicos, que visam a maximização da 

qualidade dos cuidados prestados.  

A conciliação de todos estes aspetos pode constituir um desafio para o gestor de cuidados. CDE, 

artigo 89º, alínea b). 

Para uma competente gestão, o primeiro passo a dar é uma adequada observação da realidade de 

forma a se fazer um bom diagnóstico de situação. 

Após esta análise, o enfermeiro pode então organizar e coordenar de forma mais eficaz e eficiente a 

equipa de prestação de cuidados. 
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A motivação é um dos aspetos fundamentais para que os objetivos sejam alcançados, para que 

logrem mudanças de forma efetiva, melhorando a qualidade dos cuidados. 

Todo o ser humano move-se pela motivação, sendo um dos principais fatores na enfermagem, no 

entanto a motivação diverge de pessoa para pessoa. 

A motivação humana tem sido uma das principais preocupações e desafios da gestão organizacional 

moderna. 

Podemos dizer, que a motivação é a força que faz mover a pessoa, capaz de a levar a agir para atingir 

um determinado objetivo. Produz assim um comportamento orientado. 

O enfermeiro especialista, tendo em conta estes aspetos que movem o ser humano a querer fazer 

mais e melhor para o bem comum, adequa estratégias que vão de encontro ao objetivo de melhorar a 

qualidade dos cuidados. De acordo com o CDE, artigo 91º, alíneas b), c). 

A liderança pode constituir-se para um grupo ou organização como um importante fator de 

promoção de maior eficiência e eficácia (Ribeiro, 2008). 

Em suma, para alcançar o sucesso enquanto líder é essencial um bom planeamento, boa capacidade 

de organização, capacidade de incentivar os outros, boa capacidade de controlo da situação e por último, 

boa capacidade de decisão. No entanto sem uma liderança eficaz não será possível motivar e inspirar os 

outros para o atingir dos objetivos estabelecidos. 

Do Domínio D – Desenvolvimento das Aprendizagens Profissionais fazem parte as competências D1 

e D2, cada uma delas com os seus descritivos:  

D1 - Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade.  

Descritivo: O Enfermeiro Especialista demonstra a capacidade de autoconhecimento, que é central 

na prática de enfermagem, reconhecendo que interfere no estabelecimento de relações terapêuticas e 

multiprofissionais. Releva a dimensão de Si e da relação com o Outro, em contexto singular, profissional e 

organizacional.  

D2 - Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica.  
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Descritivo: O Enfermeiro Especialista alicerça os processos de tomada de decisão e as intervenções 

em conhecimento válido, atual e pertinente, assumindo--se como facilitador nos processos de 

aprendizagem e agente ativo no campo da investigação. 

 

Neste domínio está compreendido o autoconhecimento e assertividade de uma prestação de 

cuidados especializados, assente em sólidos e válidos padrões de conhecimento (Regulamento nº 

140/2019 de 6 de fevereiro, do Diário da República). 

O enfermeiro especialista é ele próprio um ser humano, fruto das suas vivências, aprendizagens, 

experiências. Vive inserido num determinado meio cultural, social, e é detentor das suas próprias 

convicções, crenças e valores. Na arte do cuidar o enfermeiro necessita de compreender as suas 

necessidades e basear-se nas diversas técnicas de enfermagem para prestar cuidados de uma perspetiva 

objetiva e isenta de juízos de valor.  

As experiências vivenciadas ao longo do percurso do nosso exercício profissional que antecederam 

este momento foram determinantes para se aglomerarem a todo o percurso académico e contexto de 

estágio. Analisámos e refletimos sobre todo o percurso vivenciado, permitindo deter um elevado 

conhecimento e consciência de si enquanto pessoa e profissional de enfermagem, influenciando os 

processos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional (Regulamento nº 515/2018, de 

7 de agosto). 

O autoconhecimento suporta-nos a efetuar uma profunda viagem ao nosso interior, fazendo nos 

compreender por que reagimos numa situação de determinada forma e não doutra, tornando-nos aptos 

de fazer uma escolha mais consciente. Tornamo-nos conscientes das nossas idiossincrasias e somos 

hábeis de conhecer os nossos próprios limites. 

A conformidade connosco próprios e com os outros é a base para estabelecer uma relação, 

nomeadamente a relação de ajuda, processo fundamental na profissão de enfermagem.  

O autoconhecimento implica todos os aspetos da vida, incluindo relações, habilidades funcionais e 

estado de saúde. É este processo que nos torna únicos, implica uma autoavaliação nas dimensões quer 

física, emocional, intelectual e funcional, variando ao longo do tempo e consoante o contexto de cada 

situação. Deste modo, é o guia referencial para perceber e compreender o mundo e embora não seja 

visível nem tangível, exerce uma poderosa influência na vida de cada um. O conhecimento dos valores 
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pessoais permite a base para reconhecer e desenvolver valores profissionais, estes em última instância 

fornecem um guia para como exercemos enfermagem. Por isso sem uma constante consciência de quais 

são os nossos valores pessoais e profissionais em cada momento da nossa vida é impossível o 

estabelecimento de objetivos, o reconhecimento dos recursos e dos limites pessoais e profissionais 

(Carroll, 2007). 

Nas unidades de saúde torna-se propicio a existência de um ambiente de conflitos, podendo suscitar 

mudanças positivas. No entanto, os envolvidos terão de aprender a geri-los de forma construtiva.  

Uma adequada gestão de conflitos é aquela em que se consegue um entendimento entre as partes 

envolvidas, sendo possível através de um bom autoconhecimento e dos objetivos pessoais e 

institucionais.  

A valorização da profissão de enfermagem é de extrema importância e seu desenvolvimento 

enquanto ciência. Isso acontece quando investigamos e damos contributos à nossa profissão. A 

investigação em enfermagem é então decisiva, devemos dar o nosso contributo quer como 

investigadores, quer como participantes sempre que solicitado, e também encorajá-la. Isto fica claro no 

REPE, artigo 9º, ponto 5. 

No decurso da nossa prática profissional, tal como descrevem os Padrões de Qualidade dos Cuidados 

de Enfermagem, no ponto 2.4., “o enfermeiro incorpora os resultados da investigação na sua prática.” 

Desta forma, o estágio contribuiu de forma positiva para o desenvolvimento desta competência.  

Ao realizarmos uma revisão integrativa da literatura aprofundámos práticas de pesquisa avançada e 

com base na evidência, que permitiram aprofundar conhecimentos atuais e pertinentes.  

Quando assentámos sobre que tema ia incidir o nosso estudo, iniciámos a pesquisa através das 

tecnologias de informação e métodos de pesquisa adequados, nomeadamente as bases de dados.  

Ao utilizarmos a metodologia de projeto, desenvolvemos esta competência nas várias vertentes, 

culminando no artigo científico. 

O estágio ofereceu-nos uma crescente consciencialização de maturidade no desenvolvimento do 

autoconhecimento transversalmente ao longo do curso de mestrado e especialização, promovendo o 

nosso desenvolvimento pessoal e aumentando as nossas potencialidades.  
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Sendo a investigação importante para o desenvolvimento de qualquer ciência, particularmente a 

enfermagem, a realização de trabalhos de investigação permitem, além de integrar novos conhecimentos 

a nível pessoal, integrá-los no contexto da prática e conduz ganhos em saúde para os cidadãos. 

 

4.2. Competências Específicas  

Ao longo deste subcapítulo serão abordadas as quatros competências específicas do enfermeiro 

especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiatria. 

A definição das competências do enfermeiro especialista está ligada com os domínios considerados 

na definição das competências do enfermeiro de Cuidados Gerais, isto é, o conjunto de competências 

clínicas especializadas, que decorre do aprofundamento dos domínios das competências do enfermeiro 

de cuidados gerais. De acordo com o (Regulamento nº 515/2018 do Diário da República) enfermeiro 

especialista é aquele que detém um conhecimento aprofundado em uma área específica de enfermagem, 

tendo em conta as respostas humanas aos processos de vida e aos problemas de saúde, que mostram 

níveis elevados de apreciação clínica e tomada de decisão, traduzidos num conjunto de competências 

especializadas relativas a uma área de intervenção. 

Ao longo do percurso de desenvolvimento de competências e no decorrer do estágio, baseámo-nos 

nas estratégias de observação, reflexão e realização de entrevistas formais e informais, com a pessoa e 

família para complementar e assegurar a informação recebida, bem como à análise do processo de saúde 

do mesmo. 

Em súmula, ao EESMP é exigido que consolide essas competências e desenvolva outras como a 

mobilização de si mesmo como instrumento terapêutico, desenvolva vivências, conhecimentos e 

capacidades de âmbito terapêutico que lhe permita mobilizar competências psicoterapêuticas, sócio 

terapêuticas, psicossociais e psicoeducacionais, no processo de cuidar da pessoa, da família, do grupo e 

da comunidade ao longo do ciclo vital, permitindo desenvolver uma compreensão e intervenção 

terapêutica eficaz na promoção e proteção da saúde mental, na prevenção da doença mental, no 

tratamento e na reabilitação psicossocial (Regulamento nº 515/2018). 

Na área específica da saúde mental e psiquiátrica, os enfermeiros especialistas devem apresentar 

competências “dirigidas aos projetos de saúde da pessoa a vivenciar processos de saúde/doença mental 

com vista à promoção da saúde, prevenção e tratamento da doença, readaptação funcional e reinserção 

social em todos os contextos de vida” (OE., 2007:19). 
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Segundo a Ordem dos Enfermeiros o EESMP, além das competências gerais possui ainda 

competências específicas de acordo com o Artigo 4º do Regulamento das Competências Específicas do 

Enfermeiro Especialista em Saúde Mental, que são as seguintes:  

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. 

O percurso académico desenvolvido ao longo deste tempo permitiu a aquisição das quatro 

competências específicas do EESMP, pelo que passamos a analisar cada uma delas: 

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

vivências e processos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional.  

Descritivo: A Capacidade de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, mediante a vivência de 

técnicas psicoterapêuticas e sócio terapêuticas é 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. 

No decorrer do percurso académico, todas as unidades curriculares contribuíram para o 

desenvolvimento de competências de modo a nos enriquecer e a servir-nos de suplementos que foram 

crucias aquando a nossa prática clínica. Deste modo destacamos a (UC) de Epistemologia, ética e direito 

de enfermagem, que obsequiou competências no domínio da responsabilidade profissional, ética e legal 

e permitiu analisar, debater, refletir e tomar decisões fundamentadas em relação a situações de dimensão 

ética deontológica e jurídica. 

A UC, Formação e Supervisão em Enfermagem possibilitou para além de aprofundar conhecimentos 

teóricos, diagnosticar necessidades de formação em contexto de trabalho, conceber e gerir programas e 
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dispositivos formativos e atuar como formadora no estágio ao nível de sessões psicoterapêuticas de modo 

a promover a adesão ao regime terapêutico.  

Por fim, a UC Avaliação Diagnóstica e Intervenção Terapêutica permitiu a utilização de mediadores 

de expressão que foram auxílios teóricos para o EESMP servir-se na sua prática clínica como instrumentos 

terapêuticos na pessoa a viver processos de sofrimento, alteração ou perturbação mental. Também a UC 

Desenvolvimento Pessoal em Saúde Mental e distinguindo que foi uma UC diferente, para além de 

fornecer os suportes teóricos, permitiu o autoconhecimento e a tomada de consciência de nós próprios, 

enquanto pessoas e profissionais. 

O principal instrumento terapêutico para o enfermeiro que presta cuidados em Saúde Mental é o 

seu autoconhecimento e a forma como o mobiliza num contexto interpessoal. A auto consciencialização 

consiste na tomada de consciência dos nossos sentimentos, crenças e valores e poderá ser potenciada 

levando em consideração os seguintes processos: introspeção, discussão, ampliação da experiência 

própria e encenação de papéis (Taylor, 1992). 

O estágio, propiciou experiências ricas, nomeadamente na relação terapêutica, foi estabelecida uma 

relação única com cada pessoa. A reflexão sobre as vivencias foram aplicadas como uma estratégia de 

aprendizagem, com o intuito de alcançar um entendimento dos nossos sentimentos, emoções, 

comportamentos, ideais, crenças e valores, potenciando o nosso autoconhecimento enquanto pessoa e 

enfermeiro. Dispusemos este conhecimento e consciência no estabelecimento da relação terapêutica 

com a pessoa com necessidades identificadas ao nível da saúde mental, perspetivando a melhoria na 

prática dos cuidados de enfermagem especializados em saúde mental. 

O momento da entrevista à pessoa é privilegiado da relação interpessoal e o primeiro momento, 

onde podemos fazer o diagnóstico da situação. A entrevista é um encontro formal onde aquele que ajuda 

e o que é ajudado entram em contato pela primeira vez tendo como objetivo se conhecer, clarificar um 

pedido de ajuda e determinar que tipo de serviço ou recurso pode ser disponibilizado, permitindo 

oferecer ajuda ou orientar, de acordo com a situação (Chalifour, 2009). 

Ao longo do estágio na relação terapêutica com a pessoa cuidada preparámos um ambiente 

terapêutico livre de interferências e tranquilo, que possibilitasse o estabelecimento da relação 

interpessoal entre enfermeiro-pessoa. Oferecemos disponibilidade, silêncio, escuta ativa e acolhemos 

sentimentos e emoções.  Promovemos uma relação de confiança e empatia na determinação da melhor 

intervenção terapêutica, respeitando as suas decisões e tempos que ele próprio foi estabelecendo, 

permitindo traçar as melhores e mais adequadas intervenções terapêuticas. 
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De acordo com o Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em 

Enfermagem de Saúde Mental da Ordem dos Enfermeiros:  

“A especificidade da prática clínica de enfermagem em saúde mental engloba a excelência relacional, 

a mobilização de si mesmo como instrumento terapêutico e a mobilização de competência 

psicoterapêuticas, sócio terapêuticas, psicossociais e psicoeducacionais durante o processo de cuidar da 

pessoa, da família, do grupo e da comunidade (…).” (OE, 2018). 

Conhecermo-nos a nos próprios e reconhecer os nossos limites, não constitui uma fraqueza, constitui 

sim, uma forma de otimizar os nossos recursos para a melhoria de cuidados. “Um prestador de cuidados 

que não cuide de si, não pode descontrair-se e oferecer serenidade, calor e compreensão aqueles de 

quem cuida” (Hesbeen, 2001: 71). 

A reflexão que fizemos sobre nós mesmos e o autoconhecimento ao longo deste percurso, permitiu 

uma descoberta interior e presenteou-nos de ferramentas essenciais especialmente a entrevista inicial, a 

comunicação, a relação de ajuda e a relação interpessoal, instrumentos necessários ao estabelecimento 

de uma relação terapêutica com a pessoa. “Um prestador de cuidados que não cuide de si, não pode 

descontrair-se e oferecer serenidade, calor e compreensão aqueles de quem cuida” (Hesbeen, 2001: 71). 

b) Assiste a pessoa ao longo do ciclo de vida, família, grupos e comunidade na otimização da saúde 

mental.  

Descritivo: 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. 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. 

 

Durante a nossa prática em contexto de estágio identificámos e verificámos a existência de abandono 

terapêutico recorrente em pessoas com perturbação mental, e o impacto que pode apresentar na sua 

qualidade de vida e no seu bem-estar e, consequentemente, na funcionalidade social, na autonomia e na 

comunidade. 
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Ao executar a avaliação das necessidades das pessoas seguidas pela equipa de saúde comunitária 

delineámos a construção de um projeto com vista à promoção da saúde mental e na prevenção do 

abandono terapêutico. 

Neste sentido foram adotadas estratégias de desenvolvimento para a pessoa, quer de forma 

individualizada, quer em grupo, tendo como princípio o seu papel ativo na tomada de decisão e no seu 

plano terapêutico. A promoção da adesão terapêutica junto dos utentes previne recaídas e internamentos 

hospitalares e, promove o empoderamento do utente e permite incluí-lo na sociedade.   

Neste âmbito, utilizamos a entrevista e a avaliação holística de modo a avaliar as capacidades 

internas das pessoas para perceber o seu grau motivacional e a prontidão para a mudança, assim como 

as condições emocionais, comportamentais e cognitivas e as suas complicações. Também desenvolvemos 

a relação de ajuda, promovendo a partilha de sentimentos e emoções, clarificando novas estratégias para 

responder ao stresse e a eventos da vida inesperados. 

O uso de teorias na enfermagem permite orientar a prática ao descrever, explicar, e/ou prevenir os 

fenómenos. As teorias de enfermagem enquadram os quatro conceitos do metaparadigma de 

enfermagem: a pessoa, o ambiente/sociedade, a saúde e a enfermagem. Estas constituem uma base de 

conhecimento exclusiva na busca dos seus limites de atuação (George, 2000). 

Nesta perspetiva, desenvolveu-se uma prática de cuidados fundamentada ao Modelo Tidal, na qual 

se considerou o holismo e a natureza interpessoal como conceitos orientadores. Na visão do ser humano 

holístico, o enfermeiro compreende que a pessoa responde como um todo exclusivo, no qual mente e 

corpo são inseparáveis: o que acontece na mente ou no corpo afeta a pessoa como uma entidade 

completa (Lethinen, 2008) e perante a natureza interpessoal da prática de enfermagem, ele reconhece a 

importância e o efeito do relacionamento da enfermeira com a pessoa, conforme preconizou (Barker & 

Buchanan Barker, 2007), segundo os autores “o propósito da avaliação holística é desenvolver uma 

conversa em que as pessoas possam começar a contar a sua história, de como precisam de ajuda e 

começar a estabelecer um plano de como poderiam resolver os seus problemas de vida. O enfermeiro deve 

focar-se no mundo de experiências da pessoa e proporcionar uma oportunidade para que a pessoa conte 

a sua história, discuta e examine a sua situação de saúde e doença, e assim, estabelecer um plano focado 

nas necessidades individuais e únicas dessa pessoa para que a mesma esteja orientada na tomada de 

decisão” (Barker & Buchanan Barker, 2007: 57). 

Na nossa prática clínica ao aplicarmos uma avaliação holística à pessoa pretendemos que a mesma 

tivesse a oportunidade de descrever e examinar as suas experiências de vida e os seus problemas; 



 
 

 
jul-21 | Página 72 

Proximidade no Cuidado – Adesão ao Regime Terapêutico no Utente Psiquiátrico  

 

elaboramos um plano personalizado de cuidados, centrado nas necessidades da pessoa; proporcionamos 

uma relação que se baseou num trabalho conjunto sobre as necessidades e problemas daquela pessoa; 

desenvolvemos uma relação de empoderamento dentro da qual se ajudou a pessoa a tomar decisões e a 

fazer um plano de vida e tratamento de maneira informada. 

A avaliação da pessoa foi norteada pela entrevista, sendo esta indispensável para a concretização de 

diagnósticos de enfermagem e para o estabelecimento de uma relação terapêutica entre o enfermeiro/ 

pessoa e família (Serra, 2014). 

A entrevista é o principal recurso para a recolha de dados e avaliar a pessoa , é através dela que se 

criam “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 papeis, do contexto, das suas características, do assunto tratado, dos objetivos 

visados” (Chalifour, 2009: 59). 

O objetivo da entrevista em SPM é “a compreensão profunda do que se passa para o que pede ajuda, 

a descoberta do modo como experimenta a situação que lhe causa problema, a clarificação progressiva 

da sua vivência e a descoberta de meios ou recursos que permitam uma mudança” (Salomé, 1986: 108 

citado por Chalifour, 2009: 58). 

Segundo o Modelo Tidal, a entrevista define-se por “seção de um para um”, (Barker & Buchanan 

Barker, 2007: 70), nessas sessões a pessoa é encorajada a expor mais sobre os problemas da sua vida, 

falando sobre o que o incomoda e as questões ou as dificuldades que sente para ultrapassar esses 

problemas. O objetivo destas sessões individuais é compreender como ajudar a pessoa no processo de 

mudança que esta própria estabelece para o seu problema; e como os problemas que ela está a vivenciar 

mudam em certas circunstâncias. O desenvolvimento deste o conhecimento começa na avaliação 

holística, onde o enfermeiro ajuda a pessoa a perceber o que seria se não tivesse aquele problema, e o 

que precisa acontecer, para que essa mudança ocorra. 

A enfermagem em saúde mental encontra a sua razão de existir na pessoa que cuida, assentando os 

seus pressupostos na comunicação, no comportamento humano, na relação de ajuda e tendo como 

objeto de estudo a resposta humana aos problemas de saúde mental e os processos de vida, 

proporcionando assim uma psicoeducação e adaptação psicossocial ao longo do ciclo vital. 

No entanto é de referir que as intervenções foram efetuadas durante um período limitado de tempo, 

em contexto de estágio e como não foi efetuado um estudo de campo não são divulgados os resultados 
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da efetividade das nossas intervenções terapêuticas. Futuramente e tendo como processo facilitador 

exercermos funções no internamento de agudos de psiquiatria na instituição onde foi realizado o estágio, 

pretendemos que seja possível implementar e avaliar a efetividade das mesmas e divulgar esses 

resultados em um trabalho de investigação, contribuindo para a evidência das intervenções terapêuticas 

do EESMP na área da saúde mental na comunidade. 

Tendo em conta, o exposto, reconhecemos o crescimento gradual no decorrer do estágio, onde todos 

os momentos nos levaram à procura de novos conhecimentos, de novas perspetivas e até de novas 

abordagens. Não menos importante, a evidência científica selecionada na revisão integrativa pois 

permitiu-nos através dos resultados obtidos aplicar as intervenções com mais evidência. 

 

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.  

Descritivo: Sistematização, análise dos dados, determinação do diagnóstico de saúde mental, 

identificação dos resultados esperados, planeamento, desenvolvimento e negociação do plano de 

cuidados com o cliente e a equipa de saúde. Prescrição dos cuidados a prestar baseadas na evidência, de 

forma a promover e proteger a saúde mental, prevenir a perturbação mental, minimizar o 

desenvolvimento de complicações, promover a funcionalidade e a qualidade de vida do indivíduo, 

tomando em consideração o ciclo vital e centrando a atenção nas respostas do cliente a problemas de 

saúde, reais ou potenciais. O processo de diagnóstico exige integração e interpretação dos diversos dados, 

diagnóstico diferencial, bem como pensamento crítico. Utilização da gestão de caso 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. 

 

Ao do estágio, com o objetivo de desenvolver esta competência, foram realizados diagnósticos de 

enfermagem para estabelecer o seu planeamento e concomitantemente a negociação das intervenções 

delineadas, assim como a identificação de resultados esperados.  

Segundo o Conselho Internacional de Enfermeiros (2016) diagnóstico de enfermagem é entendido 

como a atribuição efetuada pelo enfermeiro acerca de uma decisão de um fenómeno que é o foco das 
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intervenções de enfermagem. A intervenção de enfermagem é considerada a ação para a resposta de um 

diagnóstico de enfermagem, tendo como finalidade a obtenção de um resultado de enfermagem.  

O papel do enfermeiro é agir como facilitador da mudança de comportamento e ajudar na 

manutenção do mesmo (Bond, 1995). 

Integra-se como uma intervenção para manter ou otimizar a saúde, particularmente na adoção de 

um estilo de vida e comportamentos saudáveis e na necessária adaptação a modificações possíveis no 

seu estado de saúde, ou tudo o que possa envolver quer uma mudança pessoal, quer a adaptação a uma 

nova circunstância, à interação com os técnicos de saúde, à adesão ao tratamento e às medidas de 

reabilitação necessárias. 

O enfermeiro, como elemento de uma equipa multidisciplinar, atende todas as pessoas que 

necessitem de intervenção de enfermagem, gere os seus casos (promove a articulação dos recursos da 

equipa e da comunidade da melhor forma possível para satisfação das necessidades da pessoa), realiza 

consultas de enfermagem onde se procede à avaliação do estado mental e físico, bem como incentiva a 

participação em atividades sócio ocupacionais, de forma a evitar o isolamento social.  

A filosofia deste modelo de cuidados é de englobar sempre a pessoa com doença mental como 

agente proactivo em todo o percurso do tratamento, tendo os enfermeiros uma atitude visível e 

importante nas questões que assistem a qualidade de vida e a adesão ao regime terapêutico. Como nos 

descreve (Phaneuf, 2005) “Motivar a pessoa cuidada a retomar a esperança, a querer curar-se e a tomar 

conta de si é com frequência muito difícil. No entanto, trata-se de um papel importante da enfermeira, 

que ela desempenha com a ajuda da comunicação e da relação de confiança desenvolvidas com a pessoa.” 

No decorrer do Estágio, e com o suporte sempre presente do enfermeiro orientador, foram 

levantadas e diagnosticadas as necessidades manifestadas pelas pessoas acompanhadas na equipa 

comunitária, nomeadamente, a aceitação do seu estado de saúde, comportamento de adesão 

comprometido e conhecimento comprometido. Desta forma, foram desenvolvidas e orientadas 

intervenções de enfermagem, quer a nível individual quer grupal, para o estabelecimento de ambientes 

promotores de saúde mental. Delimitou-se como prioridade implementar estratégias para o aumento do 

conhecimento acerca da adesão ao regime terapêutico e, assim, conceber estratégias de 

empoderamento, promovendo deste modo, ganhos em saúde para a pessoa, para a sua família e, assim, 

mantém-se no seu contexto habitual, na sua comunidade. A capacitação da pessoa, dota-o de 

conhecimentos, empodera-o na tomada de decisões, prevenindo recaídas e consequentemente 

reinternamentos hospitalares. 
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De acordo com os Padrões de Qualidade de Enfermagem de Saúde Mental, nomeadamente um dos 

enunciados descritivos, a prevenção de complicações. Para a excelência dos cuidados de enfermagem em 

saúde mental e psiquiátrica é imprescindível a prevenção de complicações para a saúde mental do utente 

adotando intervenções para a promoção do seu regimento medicamentoso (OE, 2017).  

O EESMP visa a reabilitação psicossocial e a psicoeducacional com o intuito de alcançar a melhoria 

do funcionamento pessoal, familiar e social da pessoa. As intervenções terapêuticas objetivam reduzir os 

efeitos da doença, promover a aprendizagem recuperando as competências funcionais e relacionais da 

pessoa. 

 

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.  

Descritivo: A implementação das intervenções identificadas no plano de cuidados de modo a ajudar 

o cliente a alcançar um estado de saúde mental próximo do que deseja e/ ou a adaptar e a integrar em si 

mesmo a situação de saúde/doença vivida mobiliza cuidados psicoterapêuticos, sócio terapêutico, 

psicossociais e psicoeducacionais. O tratamento para recuperar a saúde mental, a reabilitação 

psicossocial, a educação e o treino em saúde mental tem como finalidade ajudar a pessoa a realizar as 

suas capacidades, atingir um padrão de funcionamento saudável e satisfatório e contribuir para a 

sociedade em que se insere. Envolve as capacidades do enfermeiro para interpretar e individualizar 

estratégias através de atividades tais como ensinar, orientar, descrever, instruir, treinar, assistir, apoiar, 

advogar, modelar, capacitar, supervisar. 

 

O desenvolvimento desta competência foi senda atingida ao longo do estágio com o desígnio de 

responder às necessidades das pessoas. Deste modo, foram mobilizadas técnicas que foram 

amadurecidas ao longo do estágio, pela pesquisa na literatura e com o enfermeiro orientador.  

O enfermeiro mobiliza os seus conhecimentos teóricos e utiliza-se a si próprio como instrumento 

terapêutico (Reynolds, 2009). Segundo Phaneuf (2005, p.31), “a postura adotada pela enfermeira mostra 

bem o tempo e a importância que ela pretende consagrar à pessoa que se ocupa”. 
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Foram desenvolvidas intervenções psicoterapêuticas e de psicoeducação individuais, práticas de 

comunicação verbal e não-verbal, assim como estratégias relacionais na relação interpessoal com a 

pessoa e família, relacionando-nos de forma terapêutica e seguindo princípios como o respeito, a 

autenticidade, a compreensão empática, a compaixão, e a esperança, visando a redução do sofrimento, 

a promoção dos processos adaptativos e mudanças a nível comportamental, monitorizando as minhas 

emoções e respostas comportamentais assim como as dos outros.  

Utilizamos a CIPE (2015) para a elaboração de diagnósticos de enfermagem, intervenções de 

enfermagem especializadas, avaliação das mesmas, e identificação de ganhos em saúde concebidos por 

essas intervenções. 

As intervenções de âmbito psicoeducativo foram maioritariamente direcionadas para a adesão ao 

regime terapêutico, estilos de vida saudável e importância das atividades de lazer, com o objetivo de se 

sentirem úteis e integrados na comunidade. Foi incentivada e promovida a sensibilização para a etiqueta 

respiratória, a adoção de medidas de prevenção, nomeadamente o uso de máscara e o seu tempo máximo 

de proteção, a lavagem das mãos e a distancia social. Muitas das pessoas acompanhadas na equipa 

comunitária mostraram-se recetivos para estas indicações, demonstrando interesse, nomeadamente 

referindo que as medidas impostas pelo Governo eram essenciais. Em contrapartida, mostraram alguma 

exaustão pela situação vivida no país e no mundo, com o intuito de minimizar este stress, as pessoas 

foram incentivadas a se dedicarem a alguma atividade que lhes proporcionasse algum prazer em casa ou 

no seu seio familiar. Foram também estimulados e incentivados os passeios higiénicos e alguma atividade 

física, no sentido em que a maioria das pessoas refere o aumento de peso com a toma da medicação, o 

que os torna por isso renitentes a adesão terapêutica. 

Neste sentido, foram estimulados a iniciação da prática de atividade física, com o objetivo de 

controlar o peso e ajudar no processo da recuperação de qualidade de vida. 

De acordo com o regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Saúde 

Mental, o enfermeiro especialista em Enfermagem de Saúde Mental tem a competência de prestar cui-

dados de âmbito psicoterapêutico, socioterapêutico, psicossocial e psicoeducacional (Regulamento n. º 

129/2011: 8672). 

Perspetivando Nabais (2008:40). “o enfermeiro em saúde mental e psiquiátrica assume um papel de 

extrema importância no processo de reabilitação psicossocial da pessoa com doença mental. A sua espe-

cificidade consiste na incorporação de intervenções psicoterapêuticas durante o processo de cuidar da 

pessoa, da família, do grupo e da comunidade, ao longo do ciclo vital, visando a promoção e proteção da 
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saúde mental, a prevenção da perturbação mental e o tratamento, a reabilitação psicossocial e a reinser-

ção social”. 

No decorrer do estágio, tivemos a oportunidade de realizar intervenções no âmbito psicoterapêutico, 

psicoeducacional e de reabilitação social planeadas para cada pessoa durante a consulta de enfermagem. 

A psicoterapia tem por base o relacionamento interpessoal intencional e pretende ajudar a pessoa a 

conviver de forma saudável com os seus problemas de vida. É baseada numa variedade de técnicas que 

assentam na construção de relacionamento experiencial, diálogo, comunicação e mudança de 

comportamento que bem organizados melhoram a saúde mental da pessoa ou as relações de grupo (a 

família, por exemplo). 

Tendo em conta a psicoeducação refere o Regulamento nº 356/2015 dos Padrões de Qualidade dos 

Cuidados Especializados em Enfermagem de Saúde Mental que “A psicoeducação (…) 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.” (Diário da República, 2015: 17039). 

No campo de ação das intervenções psicoterapêuticas é essencial, o uso da escuta ativa e da empatia 

na determinação de uma relação terapêutica com a pessoa, alicerçada na confiança mútua necessária ao 

estabelecimento da relação, no qual se preconiza permitir na pessoa novas descobertas e novas formas 

de experienciar as suas vivencias. Concordamos que “a descoberta guiada maximiza o envolvimento do 

paciente nas sessões e no processo terapêutico e minimiza a possibilidade de o terapeuta impor as suas 

ideias e conceitos” (Knapp, 2004., p. 31). 

A comunicação é um importante instrumento de intervenção na área da saúde. No âmbito da Saúde 

Mental e Psiquiatria a comunicação é considerada um imprescindível instrumento de intervenção, devido 

ao facto de, nesta área, as intervenções de ordem técnica serem diminutas. Esta circunstância faz com 

que toda a tecnologia existente nesta área seja composta a partir do processo de interação/relação 

intersubjetiva. É esperado que todos os Enfermeiros nesta área sejam capazes de estabelecer uma relação 

terapêutica com as pessoas (Stongman, 1998). 

Das atividades psicoeducativas realizadas, destaca-se a adesão ao regime terapêutica, a recaída, o 

exercício físico, a alimentação saudável, o sono e processo de doença, destacando sempre as 

necessidades de cada pessoa que estávamos a acompanhar. 
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No que concerne à reabilitação psicossocial unificamo-nos no treino e gestão terapêutica tendo 

como objetivo principal a autonomia da pessoa e o evitar da sua recaída.  

Instruímos a pessoa e a família acerca da doença e suas consequências, o que contribui para uma 

melhor adesão ao tratamento e consequentemente para uma diminuição da sintomatologia, bem como 

para a prevenção de recaídas, aumentando a qualidade de vida pelo aumento da autoestima e do bem-

estar, pela diminuição do sofrimento relacionado à doença, pela redução do estigma e da culpa e pelas 

mudanças no estilo de vida que predispõem ao stresse. Este tipo de tratamento não farmacológico 

caracteriza-se por ser limitado no tempo, estruturado, diretivo, focado no presente e na busca de 

resolução de problemas. 

 

4.3. Competências de Mestre 
 

No âmbito da integrante teórica do curso e do estágio e de acordo com todas as atividades 

desenvolvidas e empreendidas, o desenvolvimento das competências de especialista e a conceção do 

presente Relatório, tem como principal objetivo o grau de Mestre. Deste modo, procederemos à análise 

da aquisição destas competências, com base em todo o trabalho desenvolvido em enfermagem 

especializada em saúde mental e psiquiátrica, nomeadamente na área da adesão ao regime terapêutico. 

 Segundo o (DL nº 65/2018, Artigo 15º do Diário da República), o grau de Mestre é conferido a quem 

demonstre: 

a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que:  

I. Sustentando-se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1º ciclo, os desenvolva e aprofunde;  

II. Permitam e constituam a base de desenvolvimentos e ou aplicações originais, em muitos casos 

em contexto de investigação;  

 

b) Saber 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;  

 

c) Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver soluções 

ou emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as 
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implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções e desses juízos ou os 

condicionem;  

 

d) 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) Competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um modo 

fundamentalmente auto-orientado ou autónomo. 

 

O grau de mestre é concedido numa especialidade, podendo, quando necessários, as especialidades 

ser desdobradas em áreas de especialização. Tendo em conta o perfil de competências específicas do 

EEESMP e os objetivos fixados legalmente, bem como o Regulamento de funcionamento do Mestrado de 

Enfermagem de Associação das escolas superiores de enfermagem e saúde, este enumerou as 

competências a desenvolver no sentido de assegurar a conferência de grau de Mestre em Enfermagem: 

1. Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na supervisão dos 

cuidados de enfermagem, numa área especializada;  

2. Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de enfermagem 

baseada na evidência;  

3. Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão de situações 

complexas, com ponderação sobre as implicações e as responsabilidades éticas, profissionais e sociais;  

4. Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências ao longo da vida;  

5. Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos multidisciplinares e 

intersectoriais;  

6. Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação dos pares e de 

colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas de saúde em geral e da enfermagem 

em particular;  

7. Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área de 

especialidade. 
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Seguidamente, passamos a descrever as competências de mestre assim como as atividades 

desenvolvidas ao longo do curso de mestrado com o intuito da aquisição das mesmas. 

1. Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na supervisão dos 

cuidados de enfermagem, numa área especializada. 

A competência profissional é desenvolvida ao longo da prestação de cuidados enquanto enfermeiros 

durante a prática clínica devendo associar os conhecimentos teóricos e os conhecimentos adquiridos na 

prática. A interligação e reflexão destas duas dimensões permitem o desenvolvimento da primeira 

competência de Mestre. 

Ao longo deste Mestrado e concomitantemente no estágio, fomos adquirindo bases teóricas para 

aplicarmos e desenvolvermos na prática. Foi cada vez mais notória a responsabilidade assumida na gestão 

e supervisão clínica dos cuidados de enfermagem com necessidades ao nível da saúde mental. 

Durante o estágio e ao longo do curso de mestrado, foram desenvolvidas infindas intervenções com 

a pessoa e família com necessidades na área da saúde mental. Foram elaborados diagnósticos de 

enfermagem de saúde mental, de acordo com a linguagem CIPE, com a implementação desta linguagem, 

o enfermeiro tem a possibilidade de elaborar diagnósticos padronizados, da mesma forma que qualquer 

enfermeiro em qualquer parte do mundo. Esta linguagem permite demonstrar que a prática de 

enfermagem é válida e legítima em qualquer circunstância, avaliando os resultados sensíveis aos 

cuidados, mediante as respostas as intervenções de enfermagem (Amaral, 2010). 

Todas as aprendizagens formais e informais conjuntas com outros profissionais, aliando a 

investigação e a prática baseada na evidência são requisitos para a contribuição dos enfermeiros nas 

equipas de saúde tornando o seu papel mais interventivo na inovação e liderança nos cuidados de saúde. 

Considerando que a nossa forma de agir se baseou , em fortes valores éticos e deontológicos pelos 

quais se rege a profissão de enfermagem, tivemos em consideração, aquando da intervenção com a 

pessoa com patologia psiquiátrica, baseamo-nos sempre nos pressupostos legais descritos pelo REPE, pelo 

Código Deontológico do Enfermeiro, pela Lei de Bases da Saúde, pelas competências comuns do 

enfermeiro especialista, pelas competências específicas do EEESM e pelos padrões de qualidade dos 

cuidados especializados em ESM. 

Desta forma, e tendo em conta o desenvolvimento da 4ª competência do EESMP, conseguimos dar 

resposta a esta competência.  
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2. Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de enfermagem 

baseada na evidência 

Na prática clínica do EESMP é importante a agregação das novas descobertas na área de investigação 

desenvolvendo uma prática baseada na evidência e traduzindo-se num aumento de conhecimento e na 

melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem, ao longo do Estágio, foi realizado um artigo sendo 

apresentado o seu Resumo/Abstrat em (Apêndice I). 

A prática baseada na evidência consiste num “método de resolução de problemas (…) que incorpora 

uma pesquisa da melhor e mais recente evidência, experiência e avaliação clínica, (…) no contexto do 

cuidar” (Conselho Internacional de Enfermeiros, 2012: 10). A “prática reflexiva é uma componente chave 

de cuidados de saúde baseados na evidência; o verdadeiro carácter de uma boa prática profissional é 

refletir sobre pressupostos considerados como certos e que norteiam a prática do dia-a-dia, e com os 

quais avaliamos de forma rotineira o impacto e os resultados das interações e intervenções nas pessoas, 

clientes e no público.” (Craig & Smyth, 2004: 7-8). 

Para atingir esta competência, foi sendo efetuado ao longo do estágio um vasto estudo conducente 

ao grau de mestre, um relatório, original e particularmente realizado para este fim. Para realização do 

projeto proposto, foi analisado em conjunto com o enfermeiro orientador e com o serviço a intervir, quais 

os problemas detetados, passiveis de serem resolvidos.  

Todo o projeto realizado, pensamos vir a colmatar a necessidade expressa pelos profissionais 

envolventes, melhorando a qualidade e a segurança de todo o trabalho prestado, quer na abordagem 

com a pessoa com abandono do regime terapêutico, quer na organização e gestão dos recursos humanos 

no acompanhamento a estas pessoas. 

Ao longo de todo o trabalho realizado, pensamos ter feito uma análise crítica de todas as 

competências adquiridas, assim como, demonstrando que este projeto de consulta é útil e necessário, 

com o intuito de uma melhor compreensão do tema e com a possibilidade de futuramente esta consulta 

seja implementada.  

3. Tem capacidades para integração de conhecimentos, tomada de decisão e gestão de situações 

complexas, com ponderação sobre as implicações e as responsabilidades éticas, profissionais e sociais; 

O processo da tomada de decisão do enfermeiro na sua área de atuação está ligado a uma dimensão 

ética, tendo em conta a sua formação, a responsabilidade e os conhecimentos sólidos, que detém. 
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Seguindo a linha de pensamento do autor Mendes (2009) menciona que “Assegurando, na sua 

prática, a especificidade da natureza dos cuidados de enfermagem adequados às necessidades reais e 

potenciais da pessoa ou grupo, suportadas na evidência científica, na ética e deontologia profissional pode 

garantir-se cuidados de qualidade.” (2009: 169). 

A área da saúde mental assume caraterísticas muito particulares, tendo como referencial orientador 

o Regulamento das Competências Específicas do ESSMP definido pela OE (2018), onde as competências 

de âmbito psicoterapêutico possibilitam ao enfermeiro a realização de um juízo singular, diferenciando-a 

de outras áreas de especialidade trazendo ganhos em saúde, por parte das pessoas que beneficiam de 

cuidados nessa área. Neste sentido a enfermagem de saúde mental aborda a pessoa de uma forma 

holística com suporte à relação de ajuda tendo em conta as necessidades e as capacidades dos indivíduos, 

famílias e comunidades (Regulamento nº 515/2018, OE). 

Uma habilidade elementar no acompanhamento à pessoa com perturbação psiquiátrica passa por 

estabelecer com a pessoa, uma relação de confiança e empatia que permita a verbalização e 

exteriorização do sofrimento psicológico, para posteriormente promover uma intervenção especializada 

e eficaz, esta prática foi a base dos nossos cuidados ao longo do Estágio e nomeadamente na nossa prática 

diária clínica. 

No cuidar em enfermagem o enfermeiro atua de forma autónoma, de acordo com o REPE onde 

intervenções autónomas são as ações realizadas pelos enfermeiros, sob sua única e exclusiva iniciativa e 

responsabilidade, de acordo com as respetivas qualificações profissionais, seja na prestação de cuidados, 

na gestão, no ensino, na formação ou na assessoria, com os contributos na investigação em enfermagem, 

o enfermeiro é detentor de capacidade de pensar complexo, sendo responsável por esta intervenção, 

desde a prescrição até à sua avaliação (Nunes, 2007). 

4. Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências ao longo da 

vida; 

Com o desenvolvimento da primeira competência específica do ESMP permitiu-nos dar resposta a 

esta competência, através do autoconhecimento fomos identificando as necessidades de formação 

pessoal. A autoformação valoriza o autoconhecimento de forma a fazer uso da relação com a pessoa 

mentalmente adoecida como instrumento terapêutico. 

O principal instrumento terapêutico para o enfermeiro que presta cuidados em Saúde Mental é o 

seu autoconhecimento e a forma como o mobiliza num contexto interpessoal. A auto consciencialização 
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consiste na tomada de consciência dos nossos sentimentos, crenças e valores e poderá ser potenciada 

levando em consideração os seguintes processos: introspeção, discussão, ampliação da experiência 

própria e encenação de papéis (Taylor, 1992). 

Para realizarmos intervenções psicoeducativas, ao longo do Estágio, efetuamos diversas pesquisas 

de modo a providenciar intervenções individuas dirigidas às necessidades de cada pessoa. Esta pesquisa 

proporcionou-nos a identificação das nossas necessidades de formação e a valorização da autoformação 

e desenvolvimento pessoal.  

Refletindo sobre a prática e sobre os conhecimentos detidos e adquiridos podemos conhecermo-nos 

a nós próprios ajustando as nossas necessidades de formação. Para Hesbeen a formação “(…) é a 

oportunidade de prosseguir e aprofundar o despertar para a maravilha do outro e para as «coisas da 

vida», bem como a estetização e a revelação da beleza e da utilidade dos cuidados de enfermagem.” 

(2000: 138). 

Realizamos também formação extracurricular no âmbito do treino metacognitivo nas pessoas com 

perturbação mental (Apêndice VI). 

5. Participa de forma proativa em equipas e em projetos, em contexto multidisciplinar e 

intersectoriais. 

A pessoa portadora de perturbação psiquiátrica necessita de cuidados ativos e totais, não sendo só 

cuidados de enfermagem, mas também dos restantes elementos da equipa multidisciplinar de saúde 

tornando-se fundamental o enfermeiro participar de forma proactiva em equipas e em projetos, em 

contextos multidisciplinares e intersectoriais. De acordo com Neves “O trabalho multiprofissional em 

saúde coloca em análise os conceitos centrais de equipa, de multidisciplinaridade e de papel profissional” 

(2012: 126). 

Segundo o artigo 3º da Lei da Saúde Mental “a prestação de cuidados de saúde mental é assegurada 

por equipas multidisciplinares habilitadas a responder, de forma coordenada, aos aspetos médicos, 

psicológicos, socais, de enfermagem e de reabilitação.” No decorrer do Estágio, integrámos as equipas 

multidisciplinares, colaborámos com as equipas, por forma a dar o nosso contributo enquanto 

enfermeiros numa equipa multidisciplinar, envolvendo-nos nos projetos implementados, de forma 

proativa. 
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6. Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação na formação dos pares e de 

colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas de saúde em geral e da enfermagem 

em particular. 

Segundo o Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem de 

Saúde Mental (Regulamento nº 356/2015, OE) na procura da excelência no exercício profissional, 

destacam-se a identificação precoce das necessidades em saúde mental, relativamente às quais o 

enfermeiro tem competências para prescrever, implementar e avaliar intervenções com base nos 

diagnósticos de enfermagem e resultados esperados visando aumentar e/ou manter o bem-estar de todos 

os seus utentes. 

Ao longo da nossa prática clínica pudemos observar e refletir acerca das atitudes dos profissionais 

de saúde em relação à temática do nosso projeto. Com base na literatura, experiência adquirida no 

contexto de estágio e diagnóstico da situação, foram selecionadas as estratégias de atuação que 

consideramos mais pertinentes para atingir os objetivos pretendidos para o projeto. 

Consideramos ter adquirido assim as competências de Mestre em Enfermagem de Saúde Mental e 

Psiquiatria, fazendo a ressalva de que estas são mais um passo alcançado no processo contínuo do 

conhecimento. 

7. Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área de 

especialidade. 

No decorrer no Estágio, mobilizámos na prática clínica um conjunto de saberes e conhecimentos 

científicos, técnicos e humanos demonstrando níveis elevados de julgamento clínico e tomada de decisão 

que se traduziram num conjunto de competências clínicas especializadas (Regulamento nº 515/2018, OE). 

Deste modo, consideramos assim ter atingido a sétima competência de Mestre. 
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CONCLUSÃO 

 

A Enfermagem ao longo dos tempos tem enfrentado constantes evoluções e progressos, daí que seja 

necessária formação específica na área de intervenção, fundamentada com pressupostos científicos, 

técnicos, relacionais e comunicacionais. Constantemente, também nos deparamos com a necessidade da 

prestação de cuidados de forma holística, minuciosa e adequada às necessidades, unicidade e 

singularidade das diferentes pessoas. A Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica é uma área de grande 

complexidade que requere do profissional uma competência relacional e cuidados diferenciados de 

excelência. 

No decorrer de todo este percurso, que despendeu de nós um grande empenho pessoal, profissional, 

académico e familiar, com o intento de desenvolver as competências de enfermeiro especialista, 

enfermeiro ESMP e Mestre. 

A primeira parte do relatório incidiu no desenvolvimento do projeto de intervenção em serviço: 

Proximidade no Cuidado – Adesão ao Regime Terapêutico no Utente Psiquiátrico desenvolvido numa 

equipa comunitária, com o objetivo geral de supervisionar os níveis de adesão ao regime terapêutico, por 

parte dos utentes seguidos na consulta de psiquiatria, após a alta clínica do internamento de psiquiatria. 

A pessoa com doença mental grave deve ser considerada como participante ativa ao longo do seu 

projeto terapêutico, mas é sabido que o sucesso desta abordagem depende, em certa medida, das suas 

atitudes ao longo do seu processo de doença. Visto, muitas não desenvolverem insight para a sua vivência, 

não compreendendo e recusando o diagnóstico de uma doença mental, não aderem ao tratamento. A 

adesão ao tratamento farmacológico é indispensável na manutenção da funcionalidade da pessoa com 

doença mental, pelo que a não adesão ao mesmo, traz inúmeras consequências, nomeadamente a de 

reinternamentos sucessivos e um pior prognóstico. 

A visita domiciliária demonstra que se consegue manter o contacto entre a pessoa com doença 

mental e os cuidados de saúde, sendo um modelo que assegura a continuidade de cuidados, promove a 

acessibilidade; facilita a aceitabilidade uma vez que mantém as pessoas inseridas nos seus contextos, 

demonstra ter benefícios ao nível da sintomatologia, da funcionalidade ou da qualidade e vida das pessoas 

e das suas famílias, diminuindo também os reinternamentos ou a duração dos mesmos. 

Com as visitas domiciliárias promove-se ganhos em saúde e é igualmente facilitadora da diminuição 

de algumas das barreiras mais identificadas pelas pessoas, nomeadamente na continuidade de cuidados 
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pós-hospitalar: a dificuldade de transporte, a motivação ou o estigma. Deste modo, promove 

positivamente o envolvimento das pessoas e dos seus cuidadores no tratamento destas patologias.  

Vivemos em tempos de contenção de custos, em que muito se fala no enfrentamento de uma nova 

crise económica, posto isto e   dada a conjuntura atual, vislumbramos uma relação positiva demonstrada 

entre custo-benefício no que concerne à visita domiciliária, uma vez que embora seja referido por alguns 

estudos que primeiramente possam existir mais custos numa fase inicial, a longo prazo estão 

comprovados os ganhos económicos e em saúde, reduzindo principalmente o desperdício de recursos 

consumidos durante os reinternamentos devido às recaídas. 

De um modo global e após uma reflexão crítica acerca do processo de ensino/aprendizagem 

consideramos ter alcançado os objetivos individuais de estágio a que nos propusemos, assim como as 

competências do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica descritas no 

Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental 

(Ordem dos Enfermeiros, 2010) denotando o quão gratificante foi esta experiência pela mobilização das 

capacidades intelectuais, emocionais e sensoriais na índole pessoal e profissional. O investimento pessoal 

realizado no decorrer deste Mestrado contribuiu igualmente para a qualificação, maturação e valorização 

pessoal e profissional. 

Este percurso trouxe, no entanto, dificuldades e o trabalho apresenta algumas limitações. Na fase 

inicial sentimos dificuldades no que concerne à sua metodologia, ao planeamento e a sua 

operacionalização. No que respeita às limitações, destacamos que pelo facto do projeto não ter sido 

colocado em prática, não nos dá efetivamente certezas da resolução do problema identificado. 

O facto deste percurso ter terminado não significa que o mesmo esteja encerrado, visto que o termo 

desta etapa, constitui o início de outros caminhos a percorrer, com o objetivo de melhorar continuamente 

os cuidados de enfermagem em saúde mental e psiquiátrica. 
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APÊNDICE I – RESUMO DO ARTIGO ELABORADO 

“Proximidade no Cuidado – Qual o impacto que os enfermeiros têm na adesão terapêutica da pessoa 

com perturbação mental na comunidade – uma Revisão Integrativa da Literatura” 
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INTEGRATIVA DA LITERATURA” 
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RESUMO 

Contexto: O fenómeno da adesão constitui um desafio importante para os profissionais de saúde mental, 

pois a não adesão ou a fraca adesão, pode impactar o aumento da frequência e da intensidade das crises, 

o número de reinternamentos e comprometer o sistema de saúde. Além disso, a não adesão está 

relacionada ao aumento da procura dos serviços de urgência, ao aumento das taxas de suicídio, ao mau 

prognóstico e ao comprometimento da qualidade de vida destas pessoas. 

Objetivo: Supervisionar os níveis de adesão ao regime terapêutico, por parte dos utentes seguidos na 

consulta de psiquiatria, após a alta clínica do internamento de Psiquiatria; 

Métodos: Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, recorrendo-se a pesquisa nas bases de dados 

EBSCO na B-ON no RCAAP e no SCIELO Portugal, no horizonte temporal 2016-2021, sendo utilizado o 

método PICO. Da pesquisa resultaram cinco artigos. 

Resultados: O acompanhamento destas pessoas no seu contexto domiciliário pelos profissionais de saúde 

permite manter o contacto da pessoa com doença mental e os cuidados de saúde, assegura a 

continuidade de cuidados, demonstrando ter benefícios quer a nível da sintomatologia, da funcionalidade 

ou da qualidade e vida das pessoas e das suas famílias, reduzindo o desperdício de recursos consumidos 

durante os reinternamentos devido às  recaídas, além de promover igualmente a sua inserção na 

comunidade 

Conclusão: A nível comunitário a integração de Enfermeiros Especialistas torna-se fundamental na 

prevenção e deteção precoce de alterações na área de saúde mental em todos os contextos. O papel do 

EESMP passa pela identificação das necessidades na comunidade, elabora diagnósticos e intervenções 

adequadas à manutenção e promoção da saúde e qualidade de vida de todos os envolvidos. 

Palavras chave: Adesão ao Regime Terapêutico; Doença Mental; Domicílio e Enfermagem 

 

RESUMEN 

Contexto: El fenómeno de la adherencia es un desafío importante para los profesionales de la salud 

mental, ya que la no adherencia o la mala adherencia pueden impactar en el aumento de la frecuencia e 

intensidad de las crisis, el número de reingresos y comprometer el sistema de salud. Además, la no 

adherencia está relacionada con una mayor demanda de servicios de emergencia, mayores tasas de 

suicidio, mal pronóstico y deterioro de la calidad de vida de estas personas. 
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Objetivo: Supervisar los niveles de adherencia al régimen terapéutico, por parte de los usuarios seguidos 

en la consulta psiquiátrica, tras el alta de la hospitalización psiquiátrica. 

Métodos: Se realizó una revisión integradora de la literatura, mediante la búsqueda en las bases de datos 

EBSCO en B-ON en RCAAP y SCIELO Portugal, en el horizonte temporal 2016-2021, utilizando el método 

PICO. La investigación resultó en cinco artículos. 

Resultados: El seguimiento de estas personas en su contexto domiciliario por parte de los profesionales 

de la salud permite mantener el contacto de la persona con enfermedad mental y la atención de la salud, 

asegura la continuidad de la atención, demostrando beneficios en cuanto a síntomas, funcionalidad o 

calidad y vida de las personas y sus familias, reduciendo el desperdicio de recursos consumidos durante 

los reingresos por recaídas, así como promoviendo su inserción en la comunidade. 

Conclusión: A nivel comunitario, la integración de Enfermeros Especialistas se torna fundamental en la 

prevención y detección temprana de cambios en el área de salud mental en todos los contextos. El papel 

de la EESMP es identificar las necesidades de la comunidad, desarrollar diagnósticos e intervenciones 

adecuadas para el mantenimiento y promoción de la salud y la calidad de vida de todos los involucrados. 

Keywords: Adherencia al Régimen Terapéutico; Enfermedad mental; Hogar y enfermería 

 

ABSTRACT 

Context: The phenomenon of adherence is an important challenge for mental health professionals, since 

non-adherence or poor adherence can impact the increase in the frequency and intensity of crises, the 

number of readmissions and compromise the health system. In addition, non-adherence is related to 

increased demand for emergency services, increased suicide rates, poor prognosis and impaired quality 

of life for these people. 

Objective: To supervise the levels of adherence to the therapeutic regimen, by the users followed in the 

psychiatric consultation, after discharge from the Psychiatric hospitalization; 

Methods: An integrative literature review was carried out, using the search in the EBSCO databases at B-

ON in RCAAP and SCIELO Portugal, in the time horizon 2016-2021, using the PICO method. The research 

resulted in five articles. 

Results: The monitoring of these people in their home context by health professionals allows the contact 

of the person with mental illness and health care to be maintained, ensures continuity of care, 
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demonstrating benefits in terms of symptoms, functionality or quality and lives of people and their 

families, reducing the waste of resources consumed during readmissions due to relapses, as well as 

promoting their insertion in the community 

Conclusion: At the community level, the integration of Specialist Nurses becomes essential in the 

prevention and early detection of changes in the mental health area in all contexts. The role of the EESMP 

is to identify needs in the community, develop diagnoses and interventions appropriate to the 

maintenance and promotion of health and quality of life for all those involved. 

Keywords: Adherence to the Therapeutic Regime; Mental disease; Home and Nursing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


