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“A persistência é o caminho do êxito.” 

Charlie Chaplin  
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RESUMO 

A saúde mental é um elemento integrante e central da saúde em geral, essencial para o bem-estar 

das pessoas. Contudo, é frequentemente desvalorizada, tendo impacto negativo na funcionalidade das 

pessoas e transversalmente na sociedade.  

Os cuidadores informais de pessoas doentes com sintomatologia psicótica, encontram-se numa po-

sição vulnerável, havendo maior risco de surgimento de doença mental nestes, associado aos cuidados 

que prestam.  

Cabe ao Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica ajudar os cuidado-

res a promover, manter e recuperar a sua saúde mental e ajudar a encontrar estratégias mais adaptadas 

para lidar com adversidades inerentes no cuidar de pessoas com doença mental.  

Através da revisão integrativa da literatura analisou-se quais as intervenções mais eficientes e bené-

ficas para ajudar estes cuidadores.  

Em contexto comunitário, foi criado um programa de promoção da literacia em saúde mental dirigido 

a estes cuidadores com o objetivo de os capacitar na promoção e proteção da sua saúde mental, e con-

sequentemente contribuir para a reabilitação da pessoa doente. 

Objetivos: Demonstrar o percurso efetuado no Ensino Clínico realizado nas Equipas de Saúde Mental 

Comunitárias (ESMC) na aquisição das competências de Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e Psi-

quiátrica (EESMP); apresentar e refletir sobre o percurso no desenvolvimento de um projeto para respon-

der às necessidades encontradas com base em evidência científica; demonstrar e refletir sobre a aquisição 

de competências de EESMP e de Mestre. 

 

Palavras-chave: enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, grupo multifamiliar, cuidadores infor-

mais, literacia saúde mental, sintomatologia psicótica. 
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ABSTRACT  

Mental Health is an integrating and central element of Health, essential for people’s well-being. How-

ever, it is often undervalued, having a negative impact in people’s functionality and cross society.  

Informal caregivers of ill people with psychotic symptoms are in a vulnerable position and have a 

greater risk of developing mental illness.  

It is up to the Mental Health Nurse Practitioner to help caregivers to promote, maintain and recover 

their mental Health ad help to get more adapted strategies to cope with adversities that arise while 

providing care.  

Through an integrative literature review were analysed which and what kind of interventions were 

more efficient to help those caregivers.  

In community context, to promote mental Health literacy a program for caregivers was created aim-

ing to enable them to promote and protect their mental Health and in consequence contribute to patient’s 

recovery. 

Aims: To demonstrate the path followed as student carried out in Community Mental Health Teams 

(CMHT) to achieve the Mental Health and Psychiatric Specialist Nurse (MHPSN) skills; to present and re-

flect on the path to create a project that would respond to the needs found based on scientific evidence; 

to demonstrate and reflect on the acquisition of MHPSN and Master skills. 

 

Keywords: mental health and psychiatric nursing, multifamily group, informal caregivers, Mental 

Health literacy, psychotic symptoms. 
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INTRODUÇÃO 

A World Health Organization (WHO, 2002), refere que “(…) a saúde mental (SM)– negligenciada du-

rante demasiado tempo – é essencial para o bem-estar geral das pessoas, das sociedades, dos países, e 

deve ser universalmente encarada sob uma nova luz. (…) Rara é a família poupada de um encontro com 

perturbações mentais. Uma em cada quatro pessoas será afetada por uma perturbação mental em dada 

fase da vida.” 

Nos últimos anos, tem-se demonstrado uma maior consciência da importância do papel da SM da 

população na sociedade para se atingir objetivos globais. 

O estado da SM tem impacto em todas as áreas do quotidiano da vida das pessoas, como no desem-

penho laboral ou escolar, na capacidade de relacionar com outros – familiares, amigos, colegas - e desem-

penhar o seu papel na comunidade como elemento ativo. A WHO (2019) tem vindo a desenvolver várias 

estratégias e programas de modo a melhorar ou manter a SM individual e das sociedades. Isto passa pela 

da promoção da SM e bem-estar, melhoramento do acesso aos cuidados de SM de qualidade, proteção 

da SM e prevenção da doença mental. 

Segundo o Relatório da Avaliação do Plano Nacional de Saúde Mental (RAPlNSM) 2007-2016 e pro-

postas prioritárias para a extensão a 2020, uma das recomendações prioritárias reside na promoção e 

prevenção em SM através do desenvolvimento de programas prioritários e englobados nas políticas de 

saúde pública, conforme as linhas orientadoras internacionais de organizações como a Organização Mun-

dial da Saúde (OMS). Este é um desafio atual que pede mudanças urgentes que passem pelo desenvolvi-

mento de estratégias de Literacia em Saúde Mental (LSM) de intervenção individual ou em grupo, à pes-

soa, família, população, que sejam enriquecedoras no momento de tomada de decisão consciente e in-

formada por parte da pessoa doente e família, na aderência e manutenção do plano de acompanhamento 

delineado por profissionais habilitados e à desmistificação da doença mental. 

Dito isto, as reformas que têm sido feitas no Sistema Nacional de Saúde (SNS), principalmente no que 

toca às pessoas portadoras de doença mental, caminham no sentido de impulsionar e providenciar os 

profissionais de saúde a uma maior proximidade dos cuidados prestados à pessoa doente na comunidade, 

como elemento de referência e facilitador da sua integração na mesma, como membro ativo um maior 

foco na pessoa doente e família como suporte. 

De acordo com a Ordem dos Enfermeiros (OE, 2009), tal como outros profissionais de saúde do foro 

da saúde mental e psiquiátrica, os enfermeiros, pela proximidade que detêm com as pessoas, famílias e 
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comunidade, e por muitas vezes serem os primeiros a quem a pessoa doente ou familiar recorre ou pri-

mordialmente contata, desempenham um papel de larga importância de referência e de alerta para alte-

rações que a pessoa doente apresenta, sendo um elemento fulcral numa equipa multidisciplinar na ade-

são terapêutica ao tratamento, na promoção da saúde, na educação para a saúde, na procura de ajuda e 

também de suporte emocional. 

No estabelecimento de relação de ajuda e proximidade, os enfermeiros encontram-se numa posição 

primordial para avaliar, diagnosticar, traçar um plano de intervenção, juntamente com outros elementos 

da equipa multidisciplinar, e avaliar resultados. A OE definiu as premissas dos Enfermeiros Especialistas 

em Saúde Mental e Psiquiátrica (EESMP) onde se pretende que estes sejam detentores de competências 

na coordenação, planeamento, desenvolvimento e implementação de programas de promoção e prote-

ção da saúde mental e prevenção da doença. 

É em contexto de Ensino Clínico I e II (EC) do Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiá-

trica, realizado no Departamento de Psiquiátrica e Saúde Mental e (DPSM) – Equipas de Saúde Mental 

Comunitárias (ESMC) da consulta externa, que surge a proposta de projeto de intervenção com o objetivo 

de responder às necessidades identificadas e discutidas com o Enfermeiro Orientador e Professor orien-

tador: inexistência de programas de proteção e promoção de saúde mental, prevenção da doença, psico-

educação e que prevejam suporte emocional à família das pessoas doentes, constituindo estas o suporte 

pilar da pessoa doente. 

A doença mental de um familiar próximo causa frequentemente conflitos familiares desequilíbrios e 

repercussões no seio familiar, e na saúde e qualidade de vida dos diferentes elementos da família, assim 

como a nível financeiro, apesar de as famílias se preocuparem com o bem-estar da pessoa doente (Borba, 

Schwartz, & Kantorski 2008; Campos 2009; Guedes, 2008; Jorge, Freitas, Luz, Cavaleiro e Costa, 2008). 

 Contudo, a pessoa doente muitas vezes não se sente compreendida pela família, o que por si só, 

pode conduzir ao isolamento social e ao agravamento da sintomatologia da doença e risco de suicídio. 

Por outro lado, muitas vezes a família sente dificuldade em aceitar que o seu familiar apresenta alterações 

de saúde do foro mental, isto, muitas vezes, associado ao estigma ainda vincado na nossa sociedade pro-

vocada por falsas e antigas crenças e mitos, assim como falta de informação ou informações erradas, o 

que pode levar a um atraso na procura de ajuda profissional adequada.  

O desequilíbrio gerado no seio familiar leva a uma sobrecarga na família, conduzindo a um desgaste 

psíquico, físico, financeiro e social, principalmente no cuidador principal da pessoa doente, o que leva a 

elevados níveis de stress, ansiedade e sentimentos negativos como de desamparo, culpa e raiva, tristeza. 
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Ao longo do tempo leva a uma crescente dificuldade em lidar com a pessoa doente que, por sua vez, gera 

uma crescente dependência do familiar doente e uma dificuldade de readaptação familiar perante a rea-

lidade com que se depara, frequentemente não conseguida adequadamente, e em última instância a rein-

ternamentos.  

É aqui que o Enfermeiro Especialista de Saúde Mental e Psiquiátrica (EESMP) pode desempenhar um 

papel de apoio e interventivo junto da família por meio de promover a LSM, desenvolvendo intervenções 

que visem, para além da prevenção da descompensação da pessoa doente e impulsionar a sua integração 

e reabilitação no seio familiar, como também assistir a família no reencontro do seu bem-estar e equilíbrio 

do seio familiar, através do entendimento e compreensão da doença mental, no reconhecimento de so-

brecarga emocional, elevados níveis de stress, assim como ajudar a encontrar estratégias de coping, de 

comunicação e resolução de problemas.  

A elaboração do presente relatório é o reflexo do progresso de todo um percurso pessoal e forma-

tivo, no âmbito do Mestrado em Enfermagem em Associação na área de especialização em Enfermagem 

de Saúde Mental e Psiquiátrica. 

O Plano de Estudo deste mestrado, composto pelas diversas Unidades Curriculares teóricas e práti-

cas, incorpora igualmente este relatório realizado durante os EC I e II, o como parte integrante na obten-

ção de grau de Mestre em Enfermagem publicado Diário da Républica, série I, N.º 176, Capítulo III, artigo 

15º, de 13 de setembro de 2016.  

O amadurecimento pessoal e profissional está inerente à necessidade de obter, aprofundar e conso-

lidar conhecimentos científicos com base na evidência. Estes adquiridos através de uma pesquisa e análise 

crítica e reflexiva das experiências vivenciadas, com base nas necessidades sentidas durante o EC I e II.  

Conjuntamente com os conhecimentos que foram incorporados e necessários para este desenvolvimento 

pessoal e profissional, foram implementadas estratégias com o objetivo de ultrapassar os obstáculos en-

contrados para atingir objetivos pessoais e pretendidos para a concretização com sucesso dos EC’s.  

Este relatório surge como espelho refletindo o percurso feito para atingir os objetivos preconizados 

através da criação de um projeto inovador para o DPSM, inserido numa Unidade Hospitalar nacional, a 

ser incorporado nas ESMC pela proximidade que estas têm com as famílias de pessoas doentes na comu-

nidade, assim como reflete a interpretação dos conhecimentos e competências adquiridas durante os EC 

I e II. 
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O projeto proposto - HELP to HELP: Programa de LSM aos cuidadores informais de pessoas com sin-

tomatologia psicótica - surgiu no âmbito do EC II. O objetivo deste é responder às alterações identificadas 

nos cuidadores informais e necessidades sentidas, com o intuito de promover o empowerment nos cui-

dadores informais para com a sua SM, fornecer competências à família na lidação com a pessoa cuidada 

e a situação de doença presente, assim como na gestão de emoções e sentimentos desajustados, e gestão 

da doença. Ou seja, o promover o empowermente na família e de modo inerente contribuir para um 

recovery adequado à pessoa doente. Este projeto, desenvolvido com base numa investigação científica 

com base na evidência, tendo como referencial teórico de H. Peplau – Teoria das Relações Interpessoais 

em Enfermagem -, preconiza a implementação de um plano de intervenção num programa de LSM com-

posto por uma Consulta de Enfermagem inicial individual aos cuidadores informais e de sessões de inter-

venção grupal multifamiliar de cuidadores que prestam cuidados à pessoa com sintomatologia psicótica. 

Relativamente à estrutura do relatório, após a introdução, este encontra-se dividido em três partes, 

em que na Parte I é descrito o contexto em que foi realizado os EC I e II, seguindo-se de uma visão do 

panorama da SM através da análise refletida de vários documentos e orientações da OMS. Aqui é tam-

bém, onde se vai desenrolar a Fundamentação Teórica que denota a importância e a necessidade da im-

plementação do projeto proposto, composta por conceitos necessários e inerentes ao projeto. Ainda na 

Parte I, encontra-se a Fundamentação Conceptual inerente à profissão de Enfermagem no seu quotidiano 

e as intervenções pretendidas desenvolver na implementação do projeto.  

A Parte II, com base em todo o trabalho desenvolvido até ao momento, é onde decorre a Metodolo-

gia de Projeto, onde se encontra incluído a revisão integrativa da literatura sobre a temática. 

Por último, a Parte III é onde é feita uma análise reflexiva e crítica sobre o percurso realizado para 

atingir os objetivos pressupostos na aquisição de Competências Comuns de Enfermeira Especialista, Com-

petências de Enfermeira Especialista de Saúde Mental e Psiquiátrica e Competências de Mestre. 

A conclusão do relatório vem fazer menção às dificuldades sentidas, potencialidades e limitações do 

trabalho desenvolvido. 

 O presente relatório foi realizado seguindo as diretrizes da norma da American Psychological As-

sociation (APA), 6ª edição. 

 

 



 
 

 
nov-21 | Página 15 

 

HELP to HELP | Programa de Literacia em Saúde Mental para Cuidadores Informais de Pessoas com Sintoma-

tologia Psicótica  

 CONTEXTO DA PRÁTICA CLÍNICA EM ENFERMAMGEM DE SAÚDE MENTAL 

E PSIQUIÁTRICA 

Em defesa dos direitos humanos das pessoas com doença mental institucionalizadas, vários esforços 

foram feitos para conseguir a desinstitucionalização destes e voltar a integrar estas pessoas na comuni-

dade visando a sua reabilitação. Os serviços de SM na comunidade surgem para dar resposta às dificulda-

des sentidas pelos hospitais psiquiátricos tradicionais (Santos, 2009), e com a evolução nos tratamentos 

farmacológicos tornou-se possível acompanhar o tratamento destas pessoas fora do meio hospitalar (Car-

valho, 2016). Perante esta mudança surge a necessidade da criação de Equipas de Saúde Mental Comuni-

tárias para permitir o acompanhamento a estas pessoas após a alta hospitalar (Organização Mundial da 

Saúde [OMS], 2009). 

Segundo defendido pela OMS (2009), existem fortes razões para a incorporação das ESMC como 

componente integrante dos departamentos de saúde mental e psiquiatria a nível nacional. Não só por 

estas equipas promoverem o respeito pelos direitos humanos e a diminuição do estigma social, mas tam-

bém, por existir um elevado número de pessoas com perturbação mental, estas equipas vêm facilitar o 

acesso aos cuidados de saúde mental, para além de que o custo-benefício é melhor e são geradores de 

bons resultados em saúde (OMS, 2009). 

 

 

1.1. Caraterização do Local de Estágio 

No seguimento do percurso académico, foram realizados dois Ensinos Clínicos, I e II. Pelo contexto 

atual de pandemia, não foi possível realizar o Ensino Clínico II na UCC da ARS Algarve, pelo que ambos os 

Ensinos Clínicos foram realizados na mesma instituição: Centro Hospitalar no sul do país, Departamento 

de Psiquiatria e Saúde Mental (DPSM), na Consulta Externa - Equipas de Saúde Mental Comunitária 

(ESMC). 

Este Centro Hospitalar, integrado no SNS, é atualmente composto por três Unidades Hospitalares, 

pelo Centro de Medicina Física e Reabilitação, e os Serviços de Urgência Básica do sul do país, sendo o 

principal responsável por assegurar a prestação de cuidados de saúde diferenciados nos dezasseis conce-

lhos que abrange. 
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O DPSM desta Unidade Hospitalar é composto por um Serviço de Internamento de Agudos (1º andar) 

com lotação máxima de 35 camas, homens e mulheres. No andar 0, encontra-se o Serviço de Urgência de 

Psiquiatria, Hospital de Dia, Consulta Externa de Pedopsiquiatria, Consulta Externa de Adultos e Consulta 

de Psicologia.  

O DPSM desta Unidade Hospitalar assegura a prestação de cuidados diferenciados na área da Saúde 

Mental e Psiquiatria correspondente aos concelhos da zona do sotavento da região, sendo que as ESMC 

se encontram dividas em cinco equipas de modo a abranger toda o a região, com uma média de 1 a 4 

concelhos por equipa. 

Com a exceção de uma ESMC, que abrange os pessoa doentes que residem no concelho onde se 

encontra o DPSM, as ESMC deslocam-se aos Centros de Saúde correspondentes aos restantes concelhos. 

Cada equipa é multidisciplinar e são compostas por um psiquiatra, um enfermeiro, um psicólogo, um 

terapeuta ocupacional e a assistente social a tempo parcial. É de referenciar que nas ESMC encontra-se 

um único EESMP, com o qual tive o privilégio de desenvolver competências como futura EESMP durante 

o EC I e II. 

As ESMC deslocam-se em média 2 vezes por semana aos Centros de Saúde de modo a abranger a 

população correspondente, e uma vez por semana é realizada a visita domiciliária de enfermagem. É re-

alizada a consulta de Enfermagem com as respetivas intervenções inerentes à consulta e a administração 

de terapêutica farmacológica de ação prolongada.  

As ESMC iniciaram-se em 2003, com o propósito de acompanhar todos as pessoas doentes no pós-

alta na comunidade, contudo, por dificuldades de recursos humanos e financeiros, este objetivo ainda 

não foi atingido. Por estas dificuldades, atualmente as ESMC só conseguem acompanhar em Consulta de 

Enfermagem as pessoas doentes que necessitam de administração de terapêutica farmacológica de ação 

prolongada, onde é feita uma entrevista, que neste momento pela situação pandémica que decorre é 

breve, ao pessoa doente de modo a se conseguir fazer recolha de informação centrada no pessoa doente 

e/ou família, onde se pretende ter um entendimento da sua perceção da situação, o significado que lhe 

atribui, uma avaliação global do seu estado de saúde e das emoções, comportamentos, motivações. Pe-

rante as necessidades alteradas, posteriormente procede-se à atualização do plano intervencional. 

A constituição das ESMC veio permitir uma maior proximidade entre os profissionais de saúde de SM 

e as pessoas doentes, assim como das suas famílias no seu contexto natural. Este é um acompanhamento 

com base na confiança entre os intervenientes, de carácter preventivo dos riscos associados à existência 
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da doença mental, e assume o acompanhamento dos processos de saúde das pessoas doentes e seus 

cuidadores informais, família ou não. As visitas domiciliárias realizadas pelos Enfermeiros das ESMC, para 

além de promover a proximidade, permite também a estes avaliar as condições em que as pessoas doen-

tes vivem com o intuito de analisar quais as necessidades comprometidas em que se poderão encontrar, 

e assim, poder sinalizar precocemente situações mais complexas e mobilizar recursos disponíveis na co-

munidade, como por exemplo os serviços sociais. 

A supervisão do EC I e II foi realizado pelo Enfermeiro Especialista de Saúde Mental e Psiquiátrica C. 

S. a exercer funções no DPSM – Consulta Externa de Adultos, Equipas de Saúde Mental Comunitária. A 

orientação pedagógica foi realizada pelo docente Jorge Almeida. 
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 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1. Panorama Da Saúde Mental 

A World Health Organization (WHO) no Relatório Mundial de Saúde (2001) vem definir SM como “um 

estado de bem-estar no qual o indivíduo desempenha as suas capacidades, pode lidar com o stress, tra-

balhar de forma produtiva e frutífera e é capaz de contribuir para a sua comunidade”. Percecionando isto, 

a SM sendo um pilar integrante e fundamental na saúde da pessoa, num ponto vista global, é essencial 

para o funcionamento e bem-estar geral das pessoas, sociedade e países (WHO, 2001), com impacto subs-

tancial nas relações familiares e interpessoais, na integração social entre pares e na comunidade como 

um elemento ativo e contributivo para a economia (Caldas de Almeida e Xavier, 2013). 

Segundo constatação referida pela WHO (2020) depressão é uma das principais causas de incapaci-

dade no mundo, o suicídio ocupa o segundo lugar do pódio de causa de morte entre os jovens dos 15 aos 

29 anos, pessoas com doença mental grave morrem prematuramente de causas passiveis de prevenção 

a nível físico e psíquico. 

As alterações demográficas trouxeram alterações dos padrões de vida, dos tempos livres e do meio 

laboral, o que trouxe repercussões negativas para a saúde em vez de ser um fator favorecedor de saúde 

para a pessoa e para as populações (Carta Ottawa, 1986). Segundo a WHO os problemas relacionados 

com a saúde mental e o consumo de substâncias a nível mundial aumentou cerca de 13% (valor referente 

à última década até 2017), e perspetiva-se que em 2030 as doenças do foro da saúde mental e compor-

tamental tenha uma carga global de 15% (WHO, 2009). Atualmente é sinónimo de perda de cerca de 1 a 

5 anos de vida funcional a nível global. O suicídio ocupa o segundo lugar no pódio na causa de morte entre 

os 15 e os 29 anos, sendo o primeiro as perturbações mentais desenvolvidas na infância e adolescência.  

Segundo a Direção Geral de Saúde (DGS, 2014), Portugal em 2010, as perturbações mentais e do 

comportamento representaram um impacto negativo na saúde global de 11.75%, logo abaixo da das do-

enças cérebro-cardiovasculares com 13.7%. A nível da morbilidade estas representaram uma carga mais 

elevada que as doenças do foro respiratório (5.06%) e da Diabetes Mellitus (4.07%), com 22.9% (Portugal, 

Saúde Mental em números - DGS, 2014). 

Em Portugal, um país enquadrado na cultura ocidental e em constante evolução e melhoramento do 

que outrora, no que toca aos cuidados de saúde mental e psiquiátrica e à vivencia com alteração do estado 
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de saúde mental, continua a fazer-se sentir uma conotação negativa através da discriminação, do precon-

ceito, do estigma social, da falta de compreensão da doença mental e violação dos direitos humanos das 

pessoas portadoras de doença mental. Este fato constitui, muitas vezes, um obstáculo na procura de ajuda 

por parte da pessoa doente ou família, e um défice na manutenção do acompanhamento disponibilizado 

pelos profissionais de saúde por parte das pessoas doentes, podendo levar a consequências graves como 

o agravamento da sua situação de saúde mental, e até a múltiplos internamentos com durações mais 

prolongadas.  

Em concomitância com o referido acima e sobre a urgência da aplicação de estratégias e atuação a 

WHO (2001) sublinhou que “(…) é necessária uma abordagem holística que abranja não só a prestação de 

tratamento e cuidados às pessoas, mas também ações dirigidas à família e população em geral, a fim de 

promover a saúde mental, prevenir a doença mental e dar respostas aos problemas relacionados com a 

estigmatização e os direitos humanos.” 

Portugal, através do Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016 (PlNSM), seguindo as recomenda-

ções Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização Mundial de Saúde (OMS),  definiu planos de 

atuação para o melhoramento da saúde mental em Portugal, referindo a importância de cuidados de 

saúde prestados na comunidade com o intuito de ajudar a integrar a pessoa no seu meio comunitário, 

que vai de acordo com o Decreto-Lei nº 35/99 de 5 de Fevereiro, artigo 2º nº 6, que refere que “a presta-

ção de cuidados de saúde mental deve centrar-se nas necessidades e condições específicas dos indivíduos 

(…), e ser prioritariamente promovida a nível da comunidade, (…).” (DRE - Diário da Républica Eletrónico). 

Em 2017, a DGS de modo a demonstrar como se encontrava o estado da saúde mental em Portugal 

após o findar do prazo do PlNSM 2007-2016, surge com o Programa Nacional para a Saúde Mental 2017 

(PNSM 2017), onde surge com metas para atingir até 2020, tendo a LSM um papel fundamental em 3 das 

4 metas: 

(I) “Aumentar em 25% o registo das perturbações mentais nos Cuidados de Saúde Primários” – ao 

fornecer competências e capacitar as populações sobre saúde mental, mais facilmente estas con-

seguiram identificar alterações nelas próprias ou num seu próximo, e assim procurar ajuda, per-

mitindo uma maior vigilância e de mais perto por parte dos profissionais de saúde de modo a 

diminuir o agravamento da saúde da pessoa, assim como toda a disfuncionalidade que daí advém. 
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(II) Inverter a tendência da prescrição de benzodiazepinas na população através da sua estabilização” 

– se as pessoas se encontrarem com competências que as capacite a tomar decisões mais consci-

entes e informadas sobre a sua saúde mental, mais precocemente poderão procurar ajuda espe-

cializada e assim evitar o excesso de consumo de terapêutica medicamentosa. 

(III) Aumentar em 30% o número de ações no âmbito dos programas de promoção da saúde mental e 

de prevenção das doenças mentais, desenvolvidos pelo PlNSM” – aqui a LSM assume um papel 

fulcral, pois é através da LSM que se vai ajudar na aquisição de competências às pessoas, de modo 

a capacitá-las nas tomadas de decisão e ação sobre a sua saúde e responsabilizá-las pela manu-

tenção da sua saúde mental. 

Ainda no PNSM 2017, são propostas atividades no âmbito da Prevenção e Diagnóstico previstas para 

2017-2018: 

(I)  “Desenvolver ações de prevenção da doença mental e de promoção da saúde mental, na popu-

lação adulta e na infância e adolescência;” 

(II)  “Realizar ações de sensibilização, informação e de formação, dirigidas à população em geral, pro-

fissionais envolvidos, pessoa doentes e famílias;” 

(III)  “Desenvolver ações de promoção da saúde mental e combate ao estigma na população adulta e 

na área da infância e adolescência;” 

(IV)  “Desenvolvimento de programas de prevenção e promoção.” 

Estes pontos delineados no PNSM 2017 vão de acordo com as metas traçadas para a saúde mental 

nos planos definidos a nível europeu e mundial, como em EU JOINT ACTION ON MENTAL HEALTH AND 

WELLBEING 2016. 

A promoção da saúde, sendo um conceito importante e intimamente ligado à literacia para a saúde, 

consideramos fundamental mencionar o seu conceito, assumindo que a LSM envolve competências diri-

gidas para a ação, ou seja: para a alteração ou manutenção de comportamentos, em prol da saúde indi-

vidual ou daqueles que rodeiam, permitindo reequacionar e/ou reestruturar as práticas do quotidiano. A 

promoção da saúde foca-se na procura de equidade em saúde, com o intuito de diminuir desigualdades 

presentes na saúde das populações e garantir recursos e oportunidades idênticos de modo a capacitar as 

populações para atingirem o seu potencial ótimo de saúde. Para que este feito se concretize é necessário 

um meio favorável, estilos de vida saudáveis, literacia, acesso a informação e oportunidades que permi-

tam opções saudáveis. 
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A Carta de Ottawa de 1986, a primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, veio 

definir promoção da saúde como um “processo que visa aumentar a capacidade dos indivíduos e das 

comunidades para controlarem a sua saúde, no sentido de a melhorar. Para atingir um estado de com-

pleto bem-estar físico, mental e social, o indivíduo ou o grupo devem estar aptos a identificar e realizar 

as suas aspirações, a satisfazer as suas necessidades e a modificar ou adaptar-se ao meio. Assim, a saúde 

é entendida como um recurso para a vida e não como uma finalidade de vida” (acedida pelo portal da 

DGS). 

Contudo, e apesar desta definição, neste documento também é sublinhada a importância da respon-

sabilidade da própria pessoa na promoção e manutenção da sua saúde, não sendo de competência exclu-

siva dos profissionais de saúde, pois a pessoa deverá ver a sua saúde como um bem positivo que é preciso 

preservar através de estilos de vida saudáveis. 

Mais recentemente, Raeburn e Rootman (1998) definem a promoção da saúde como “o desenvolvi-

mento ao longo do tempo, nos indivíduos e nas comunidades, de estados básicos e positivos e de condi-

ções para a saúde física, mental, social e espiritual”. Não sendo um processo que esteja meramente no 

controlo da pessoa ou população, mas que envolve profissionais de saúde, governantes políticos e políti-

cas, já que tem como objetivo o progresso e capacitação pessoal e comunitária. 

 

 

2.2.  Da Literacia Em Saúde À Literacia Em Saúde Mental 

Como já mencionado anteriormente sobre a elevada prevalência da doença mental a nível global, a 

acompanhar esta tendência verifica-se a falta de literacia ligada à saúde mental (Jorm et al., 1997; Gabriel 

e Violato, 2010). 

O conceito de LS tem sido muitas vezes confundido como mera educação para a saúde, ou promoção 

para a saúde, ou até mesmo alfabetização (Zarcadoolas, Pleasant e Greer, 2006), quando o conceito desta 

é definido pela WHO (1998, p. 10) como “ conjunto de competências cognitivas e sociais que determinam 

a motivação e aptidões individuais que permitem o acesso, a compreensão e utilização da informação de 

forma a promover e manter uma saúde ótima” e sendo um processo dinâmico de “(…) a obtenção de um 

nível de conhecimento, aptidões pessoais e confiança para agir no melhoramento da saúde pessoal e da 

comunidade, mudando estilos de vida pessoais e condições de vida.” (WHO, 1998). A LS vai de encontro 
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às capacidades de aplicar determinadas competências da pessoa, levando a que este, com os conheci-

mentos obtidos, seja capaz de questionar e assumir um papel ativo na promoção e manutenção da sua 

saúde a nível pessoal, social e profissional. 

O impacto da LS insere-se também em três âmbitos fundamentais relativamente: - ao acesso e apro-

veitamento dos serviços de saúde; - à relação interpessoal entre profissional de saúde e a pessoa; - à 

aplicação das competências adquiridas no que toca ao autocuidado. 

Mais recentemente, LS é entendida como inclusão das competências necessárias pelas pessoas na 

obtenção ou manutenção de saúde, assim como saber identificar sinais e sintomas da doença, compre-

ender como e onde aceder aos cuidados de saúde e igualmente avaliar de forma crítica a informação e 

cuidados prestados, compreender a prescrição terapêutica – medicamentosa ou não- e obter e aplicar 

competências a nível social, como os direitos e deveres, tendo em conta o contexto das pessoas a que se 

aplica, assim como os recursos disponíveis na comunidade (WHO, 2013). 

Em 1998, a WHO vem referir a importância do conhecimento e compreensão em LS das pessoas 

como um forte preditor para a aquisição de competências cognitivas e sociais na tomada de decisão cons-

ciente, motivação e potencial individual para promover e manter o seu estado de saúde ótimo.  A auto-

nomia e empoderamento individual na saúde, como na tomada de decisão informada e na iniciativa de 

procura de ajuda, encontra-se intimamente ligada aos níveis de literacia para a saúde de que a pessoa é 

detentora (Marques, 2015).  Kanj et al., 2009; WHO, 2013) vem demonstrar os pontos favorecedores da 

literacia em saúde: competências cognitivas e sociais na promoção da saúde e manutenção desta, assim 

como na identificação de alterações por meio de sinais e sintomas indicadores de doença, ter conheci-

mento de onde poderá procurar a ajuda que precisa, compreender a informação que lhe é fornecida e 

como atuar a nível de cuidados de saúde, ter conhecimento e compreender os seus direitos e deveres 

como cidadão, como defender a sua saúde.  

Conforme referido por Baker (et al., 2007); Berkman (et al., 2011), níveis pobres de LS encontram-se 

intimamente interligados com determinantes de saúde e sociais negativos que se traduz em decresci-

mento do uso e procura dos serviços de saúde em tempo útil, que por sua vez dá lugar a uma maior 

prevalência de doenças crónicas, e por fim ao aumento da mortalidade precoce e da carga financeira para 

os sistemas de saúde públicos e pessoais (Baker et al., 2007; Berkman et al., 2011). Ou seja, níveis pobres 

em LS tem consequências como custos financeiros elevados associados aos cuidados de saúde, pouca 

informação ou desinformação sobre doenças e os possíveis tratamentos e prognósticos, pouca ou ne-

nhuma competência na autogestão terapêutica, baixa capacidade e competência para cuidar de familiar 
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portador de doença em fase aguda ou crónica, uso desapropriado dos serviços de saúde (Nielsen-Bohlman 

et al., 2004; Edmunds, 2005; Mancuso, 2008). Pessoas com pobre LS demonstram pior saúde geral, são 

pouco orientadas a realizar exames de rastreio, procurando os serviços de saúde em numa fase posterior 

ao surgimento da doença, têm menor compreensão do tratamento e fraca adesão aos regimes terapêu-

tico, com maior incidência de hospitalização, aumentando a carga financeira para o sistema de saúde 

(DeWalt et al., 2004; Howard et al., 2005; Baker et al., 2007; Wagner et al., 2009; Griffey et al., 2014). 

Findando, a LS deveria ser considerada uma ferramenta essencial no entendimento dos pontos me-

nos favoráveis e mais favoráveis quer a nível individual quer a nível comunitário de modo a conduzir os 

serviços e sistemas de saúde adotarem uma atitude adequada às necessidades de literacia para a saúde 

da comunidade (WHO, 2017).  

O conceito de LSM advém do conceito de LS, e tal como esta está em constante evolução. LSM deve 

ser encarada como um importante instrumento de empowerment da pessoa e das populações, no sentido 

que ajuda a compreender melhor a sua própria saúde mental e leva a que tomem uma atitude de procura 

e de atuação, com base em conhecimentos e de forma ponderada e consciente.  

Jorm et al. (1997) definem o conceito de literacia em saúde mental como “conhecimentos e crenças 

sobre as perturbações mentais que auxiliem o seu reconhecimento, gestão e prevenção”, posteriormente 

Jorm, et al. (1997, p. 182) redefine o conceito incluindo conhecimento que beneficie a saúde mental da 

pessoa ou outros incluindo conhecimentos de como prevenir a doença mental, competências no reco-

nhecimento da doença mental quando presente, conhecimento de estratégias pessoais eficazes de coping 

na resolução de problemas do quotidiano e competências de ajuda no auxilio a outras pessoas que apre-

sentem sinais e sintomas de alteração do seu estado de saúde mental (Jorm, 2012, p. 231).  Posterior-

mente a Canadian Alliance on Mental Illness and Mental Health (CAMIMH) veio salientar a importância 

premissas da promoção da SM definidas pela The Canadian Public Health Association como um conjunto 

de competências e capacidades cognitivas e sociais que auxiliam a promoção da saúde mental (CAMIMH; 

2007), e fez sugestões para que a LSM integrasse nas políticas de saúde (CAMIMH, 2008). 

A LSM não deve ser encarada como simplesmente como um conjunto de conhecimentos sobre pro-

blemas do foro mental que se pode obter através de um livro de psiquiatria, mas sim como conhecimento 

que se traduz em ação que pode beneficiar a saúde mental da própria pessoa e dos que a rodeiam. Esta 

aumenta a capacidade de resiliência e autocontrolo sobre a sua saúde mental e induz uma procura de 

ajuda especializada mais eficaz e tempo útil, ou seja, saber quando e onde procurar ajuda e desenvolver 

competências de autocontrolo (Jorm et al., 2006). E igualmente capacitar a pessoa a um gerenciamento 
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eficaz a longo prazo da sua condição de saúde mental. Numa visão mais globalizante, uma LSM eficaz 

poderá contribuir positivamente para a redução da elevada responsabilidade sobre o sistema de saúde e 

os serviços sociais, assim como contribuir para a diminuição da desigualdade em saúde (Public Health 

England, 2015). 

Recentemente, o conceito de LSM é definido como a capacidade e compreensão de como ter e pre-

servar a SM positiva, compreender a doença do foro mental e os seus diferentes tratamentos, reduzir o 

estigma associado à doença mental, e melhorar a eficiência na procura de ajuda, saber quando e quais os 

recursos a que pode recorrer na procura de ajuda e desenvolver competências adequadas para melhorar 

os cuidados de saúde mental e as capacidades de controlo pessoal (The National Academies Press, 2012; 

WHO, 2013). Tem como base os seguintes componentes: conhecimento sobre como promover e manter 

a SM, conhecimentos em como prevenir a doença mental, reconhecer alterações da SM para procurar 

ajuda em tempo útil, conhecimento sobre os benefícios da ajuda profissional e tratamentos disponíveis, 

fornecer conhecimentos e capacitar a pessoa para ajudar o outro e providenciar suporte. 

Neste construto o estigma já se encontra incluído, mostrando a interligação direta entre pobre ou 

inexistente LSM e o estigma ainda presente nos dias de hoje, pelos seus os aspetos negativos, como ati-

tudes negativas e discriminação que influenciam os comportamentos para com a doença mental. 

Segundo Kickbusch (2004; et. al, 2005), LSM representa um papel significativo para o desenvolvi-

mento económico e social, no sentido em que ao se provir as populações de literacia que leve ao desen-

volvimento de competências e capacidades cognitivas ligadas à sua saúde mental competentes, junta-

mente com as competências e capacidades sociais, o que as leva a uma análise crítica na tomada de deci-

são e a respostas mais adaptadas sobre os eventos adversos de vida, sendo um direito de cidadania.  

As várias intervenções de LSM permitem uma maior autonomia e empowerment da pessoa e popu-

lações em geral. Para que as intervenções em LSM sejam eficazes e produzam o que é preconizado, estas 

deverão ser desenvolvidas de acordo com as estruturas de saúde e sociais existentes, adequadas ao con-

texto em que a pessoa ou populações se inserem, assim como ao nível de desenvolvimento cognitivo 

destas. 

A aplicação de estratégias para o desenvolvimento e melhoramento da LSM, pode ser numa aborda-

gem individual ou grupal. Uma outra estratégia poderá passar pela identificação de grupos-chave com 

menor LSM e delinear estratégias e abordagens envolta de requisitos específicos como linguagem mais 

acessível, treino de competências e estratégias de empowerment, etc. (Public Health England, 2015). 
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Um baixo nível de LSM e a falta de compreensão desta, na própria pessoa ou de terceiros, tem-se 

mostrado ser um obstáculo para que a pessoa ou terceiros, para que esteja desperta para sinais e sinto-

mas de alertas da alteração do estado ótimo da sua ou de outra pessoa a nível da saúde mental, o que 

não conduz à procura de ajuda profissional em tempo útil ou a uma procura de ajuda desapropriada. 

Assim como, a dificuldade de comunicação e entendimento com os profissionais de saúde, e na adesão 

terapêutica (Jorm, 2000; Jorm et al., 2006).  Para além de que, a falta de informação e compreensão sobre 

a saúde mental pode levar ao preconceito, à discriminação, ou seja ao estigma para com aqueles que 

experienciam problemas de saúde mental. Do já mencionado acima, pode-se compreender que a LSM 

não é limitadora à pessoa doente, mas também a todos que a envolvem, como a família e a comunidade 

em que se insere. Assim como se entende, que a LSM não corresponde meramente ao conhecimento 

sobre a saúde e doença mental, mas que é igualmente referente às atitudes e comportamentos ligados à 

saúde mental. 

Torna-se assim imperativo a implementação de programas de LSM no sentido de que constitui uma 

estratégia fundamental no âmbito da promoção da saúde mental e prevenção da doença mental, da in-

tervenção e tratamento precoce, o que vai contribuir para o decréscimo da incapacidade que advém da 

doença mental, o que por sua vez irá se traduzir em ganhos em saúde da pessoa, família e comunidade. 

E um contributo não menos significativo, a LSM promove a diminuição de atitudes estigmatizantes face 

às perturbações mentais (Naylor et al., 2009). 

A LSM não é estática, é de carater dinâmico e evolui ao longo do tempo, englobando potencialidades, 

capacitação, compreensão e comunicação. Isto é gerador de competência o que potencia a pessoa para 

influencias as pessoas e a sociedade (Manusco, 2008) 

Sendo a LSM uma importante componente ramificada da LS, está intimamente ligada e relacionada 

com a procura de ajuda e os ganhos na saúde mental. Pessoas com baixo nível de LSM podem ser incapa-

zes de reconhecer os sinais de descompensação da sua condição de saúde mental, ou nos outros, e ser 

um impedimento na procura de ajuda especializada. De um modo mais alargado, a falta de entendimento 

e compreensão para com a saúde mental nas populações pode levar à discriminação e estigma para com 

aqueles que sofrem de doença mental (Jorm, 2000). Neste sentido, verifica-se igualmente a urgência de 

implementação de programas focados na promoção e proteção da saúde mental, prevenção da doença 

mental, no fornecimento de competências cognitivas, emocionais e sociais às pessoas portadoras de do-

ença mental grave ou crónica, e suas famílias, com o intuito de promover o empowermente destas e o 

recovery e integração da pessoa doente na comunidade como um elemento funcional e contributivo. 
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Recovery não deve ser visto como uma mera remissão ou estabilização aceitável da sintomatologia 

da doença /perturbação mental. Mas sim, como “um processo em que a pessoa reconquista o controlo 

da sua vida pela reconquista da esperança, da autoconfiança e de uma participação social nos diferentes 

contextos que integra” (OE, 2021). Este processo “implica todas as estruturas da comunidade, abran-

gendo dimensões pessoais e comunitárias que confiram à pessoa esperança e o sentido de pertença” (OE, 

2021). 

 

 

2.3. Pessoa com Sintomatologia Psicótica 

A pessoa ao longo do seu percurso de vida depara-se com vários desafios, a superação destes estão 

intimamente ligados com a sua capacidade de adaptação e da potencialidade dos seus recursos internos, 

assim como dos externos, como a família. Contudo, nem todas as pessoas e nem sempre conseguem 

ultrapassar os obstáculos encontrados, podendo levar à perda de SM. Esta perda de saúde pode se tornar 

incapacitante, sentindo-se uma maior dificuldade no desenvolvimento de estratégias adaptativas eficien-

tes (OE, 2017). 

Segundo os últimos estudos epidemiológicos disponíveis, as perturbações psiquiátricas constituem 

uma das maiores causas de incapacidade e uma das principais causas de mortalidade a nível mundial 

(Xavier et al., 2013). Estima-se que na Europa as perturbações do foro mental representem cerca de 

26,6%, sendo que Portugal se encontra com a segunda prevalência mais alta, seguida da Irlanda (Wang et 

al., 2011). 

“Perturbações do foro psicótico são condições de doença mental biopsicossociais complexas e os 

problemas familiares são importantes determinantes do prognóstico” (Butzlaff, Hooley, 1998 cit in Grácio, 

Gonçalves-Pereira, Leff, 2016). 

Pessoas que apresentam sintomatologia psicótica, pelas complicações que advêm da presença desta, 

encontram-se mais vulneráveis ao risco de suicídio, assim como implicações funcionais que podem con-

duzir a um maior risco de violência, negligência pessoal, vitimização, estigma social, isolamento social e 

dificuldade na adesão terapêutica (farmacológica e não farmacológica) por parte da pessoa doente (Early 

Psychosis Guidelines Writing Group & EPPIC National Support Program, 2016), sendo necessário um 

acompanhamento profissional. 
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O que é recomendado a estas pessoas quanto ao tratamento, para além de uma abordagem farma-

cológica, é a abordagem terapêutica não farmacológica com base em intervenções psicossociais. 

Numa fase inicial, caraterizados como surtos psicóticos que podem estar presentes em diferentes 

tipos de perturbação mental grave num estadio inicial, incluindo esquizofrenia (Koutra, et al. 2008 cit in 

Ma, Chien, Bressington, 2017). Este termo é aplicado quando as pessoas experienciam sintomatologia 

psicótica, nomeadamente atividade alucinatória e atividade delirante, associado com alterações de pen-

samento e comportamento (Breitborde, Seihari, Woods, 2010 cit in Ma, Chien, Bressington, 2017). 

 Segundo a OMS (2015), as perturbações com sintomatologia psicótica caracterizam-se por a pes-

soa apresentar alterações do pensamento e da perceção, bem como um leque de emoções e comporta-

mentos desajustados. A American Psychiatric Association (APA, 2014) a sintomatologia psicótica pode-se 

apresentar em perturbações psicóticas como: surto psicótico breve, induzido ou não por consumo de 

substâncias tóxicas ou medicação; esquizofrenia várias derivantes, perturbação da personalidade esqui-

zotípica, perturbação delirante, e perturbação psicótica de origem orgânica.  

Early Psychosis Guidelines Writing Group & EPPIC National Support Program (2016) refere que as 

perturbações com sintomatologia psicótica podem ter origem em fatores predisponentes como biológicos 

(associados à genética, fisiologia e bioquímica da pessoa), fatores psicológicos, sociais e ambientais. Al-

guns dos fatores que poderão levar ao surgimento de perturbações com sintomatologia psicótica tem 

origem hereditária (Olin & Mednick, 1996), complicações na gestação (Hultman, Ohman, Cnattingius, Wi-

eselgren, & Lindstrom, 1997), ambiente em que a pessoa se desenvolve, trauma (causado por abuso, vi-

olência ou negligência), e personalidade frágil (Shevlin, Dorah, & Adamson, 2007). 

Perturbações com sintomatologia psicótica poderão surgir em idade escolar, na adolescência, ou em 

idade adulta, podendo manifestar-se através da dificuldade na socialização, isolamento social, alterações 

de comportamento, alterações do pensamento e perceção, o que leva a uma alteração do funcionamento 

da pessoa (Early Psychosis Guidelines Writing Group & EPPIC National Support Program, 2016). 

Relativamente à intervenção não-farmacológica ao tratamento à pessoa com sintomatologia psi-

cótica, esta pretende diminuir o sofrimento associado à sintomatologia, redução dos sintomas depressi-

vos e ansiedade, promover da interação social, promover a adesão terapêutica, prevenir o risco de des-

compensação (National Institute for Health and Care Excellence [NICE], 2014). 
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2.4. Cuidadores Informais 

O ser humano, para além das suas características que lhe são inerentes, é um ser social, e como tal 

sente a necessidade de socializar com outras pessoas. A família e outras pessoas significativas com quem 

estabelece ligação (amigos, colegas de trabalho, etc.), constituem um elemento influenciador e de apoio, 

de manutenção do equilíbrio e de suporte nas crises que surgem de modo que sejam ultrapassadas, ao 

longo do seu ciclo vital (Rodrigues, 2013). 

Em particular, nas últimas décadas, a família tem sido foco de atenção de várias áreas científicas, 

incluindo da Enfermagem, e estas estão interligadas (Hanson, 2005). A Enfermagem como ciência ao longo 

da sua história sempre demonstrou interesse e preocupação com família. Esta é vista como componente 

integrante, envolvente e fundamental nos cuidados prestados aos elementos que a agrega, na promoção 

e manutenção da saúde e à pessoa doente, desempenhado um papel influente. No primórdio dos tempos 

cabia à mulher o papel de cuidar dos diferentes membros da família, inclusivo dos doentes e promover a 

sua saúde nas várias vertentes. Florence Nightingale foi pioneira no envolvimento da família nos cuidados 

de saúde ao envolver a família nos cuidados prestados nos hospitais aos combatentes feridos na Guerra 

da Crimeia, e implementou os cuidados de enfermagem ao domicílio por áreas, colocando foco na família 

nos cuidados prestados. 

Com a revolução industrial, a evolução científica e tecnológica, mudanças políticas e sociais, o mo-

delo biomédico focado no aspeto curativo assumiu um papel mais preponderante. Este fato levou a mu-

danças culturais e alterações de crenças, a um abandono dos cuidados no domicílio e no meio familiar, o 

que trouxe um afastamento da família dos cuidados aos seus familiares doentes, sendo que a pessoa 

doente seria tratada em meio hospitalar. 

Inicialmente as definições de família tinham como base um grupo de pessoas ligadas por consangui-

nidade ou por casamento ou adoção legal, que partilhavam a mesma habitação, com papéis sociais dife-

rentes, dentro de uma determinada cultura (Burgess, Locke, 1953 cit in Hanson, 2005). O conceito de 

família pode ser definido como “uma rede complexa de relações e emoções que não são passíveis de ser 

pensadas com os instrumentos criados para o estudo dos indivíduos (...) a simples descrição de uma fa-

mília não serve para transmitir a riqueza e a complexidade relacional desta estrutura" (Gameiro, 1992). A 

sociedade, as pessoas e os vários elementos que fazem parte de uma família estão em constante intera-

ção.   
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Figueiredo (2009), referindo Wright & Leahey (2002) refere que o conceito de família tem sofrido 

alterações acompanhado as mudanças da sociedade onde se encontra inserida, a nível económico, cultu-

ral e crenças religiosas, ultrapassando o circunscrito da consanguinidade e da partilha da mesma habita-

ção, valorizando as dimensões sociológicas, psicológicas e afetivas, demonstrando que o que é significa-

tivo são os laços que unem os diferentes elementos da família, e que família constitui-se por aqueles que 

os elementos que a compõem dizem ser. Ratti, Pereira e Centa (2005) descrevem a família como sendo 

“(…) intermediária entre o indivíduo e a sociedade, pois é nela que se aprende a perceber o mundo e 

situar-se nele, passando constantemente por processos de negociações.” Nesta perspetiva o seio familiar 

é composto pelos seus agregados, com uma estrutura dinâmica própria e de constante interação entre os 

diferentes constituintes que a compõem e com o meio que a envolve, mantendo uma relação de proxi-

midade, de partilha de afetos, sendo um elemento impulsionador da construção emocional da pessoa 

(Figueiredo, 2009) 

A OE em 2008, no Dia Internacional da Família, refere que “falar de família é simultaneamente falar 

do que sentimos e do que sabemos: do que sentimos uma vez que todos nós temos uma família e cada 

um de nós é capaz de identificar quais as pessoas a que chama a sua família”. O conceito de família é um 

conceito abrangente e subjetivo, pois pode tomar diversas formas consoante a história e vivência indivi-

dual de cada um como familiar, indo para além dos vínculos biológicos ou estatutos legais ou religiosos 

(OE, 2008). 

No decorrer do EC, houve a oportunidade de constatarmos que os pessoa doentes que se fazem 

acompanhar à consulta (médica, de enfermagem, de psicologia) por um terceiro, na sua larga maioria, 

são familiares diretos (mãe, pai, filhos ou cônjuge), sendo uma pequena minoria os que se faziam acom-

panhar por familiares mais distantes, amigos ou vizinhos, assumindo-se como principais cuidadores e 

prestando assistência à pessoa portadora de doença mental, auxiliando na promoção da qualidade de 

vida deste e em algumas atividades de vida diárias (alimentação, higiene do domicilio, acompanhamento 

a consultas, etc.). Neste sentido, e por este tipo de cuidador informal, mesmo não sendo familiar direto, 

por empatia, amor ao próximo, ou outro tipo de sentimento, desempenhar um papel de cuidador princi-

pal, entenda-se que a menção do termo cuidador informal ou familiar, como unidade social onde a pessoa 

doente se integra através do amor, existindo ou não laços legais formais ou de consanguinidade, cobre 

todos aqueles que providenciam de modo significativo e substancial apoio à pessoa com sintomatologia 

psicótica, incluindo amigos ou outras pessoas significativas no apoio e suporte à pessoa doente.  
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2.4.1. REPERCUSSÕES DA DOENÇA MENTAL NA FAMÍLIA 

A qualidade de vida de uma pessoa está intimamente ligada às suas condições de existência como 

ser humano holístico e único, que se apresenta com diversas necessidades inerentes ao seu equilíbrio e 

bem-estar físico, psíquico e social, assim como do seu acesso a serviços de saúde, económicos e sociais, e 

a determinados bens inerentes à vivência humana. Os cuidadores informais são aqueles que desempe-

nham o papel de suprimir essas necessidades num suporte informal, sem formação profissional, sem qual-

quer tipo de remuneração financeira.  

Em 2006 a Comissão Nacional para a Reestruturação dos Serviços de Saúde Mental lançou o PlNSM 

2007-2016 que teve, entre outros objetivos, a promoção da “descentralização dos serviços de saúde men-

tal, de modo a permitir a prestação de cuidados mais próximos das pessoas e a facilitar uma maior parti-

cipação das comunidades, dos pessoa doentes e das suas famílias” (Resolução do Conselho de Ministros 

nº 49/2008, de 6 de Março, p.1395), com prevalência do doente no seio familiar sendo visto como o 

caminho para a inclusão social do doente mental na comunidade.  

Com a reforma psiquiátrica a nível mundial, o papel do cuidador informal e a rede sociofamiliar ga-

nham novo foco, sendo cada vez mais valorizados e de carater facilitador na reinserção da pessoa doente 

na comunidade e possibilitar a sua reabilitação e integração. A mudança de paradigma, dando maior im-

portância ao papel da família e menor importância ao modelo biomédico, trouxe uma mudança de foco 

dos cuidados de saúde prestados a pessoas com doença mental das instituições para a comunidade, mais 

propriamente para o seio familiar, o que veio a levantar novas necessidades impostas pela readaptação 

do seio familiar e do principal cuidador à pessoa doente, à dinâmica familiar, que sem apoio ou apoio 

insuficiente profissional, demonstram uma grande carência a nível de suporte profissional especializado 

com capacidade de dar resposta às necessidades impostas pela nova realidade familiar.  

Os membros da família funcionam como um todo, com uma interação dinâmica entre si e o ambiente 

que os envolve.  Aquando da ocorrência de uma alteração num dos elementos da família, isso irá afetar 

todos os outros e a sua dinâmica (Dias, 2011). Perante o surgimento de doença num elemento da família 

o impacto, para além de ser sentido pela pessoa doente, também é sentido pelos restantes elementos, 

que leva a uma readaptação da família, e por vezes, dos papéis destes (Fernandes, 2016).  

Esta nova dinâmica familiar implica a adaptação e a alteração ou aquisição de novos papéis e funções, 

surgindo a necessidade de entendimento da doença, do esclarecimento de dúvidas, de aquisição de co-

nhecimento, de estratégias de coping sobre como lidar com a pessoa doente, na aceitação do diagnóstico 
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e prognóstico, suporte emocional, a lidar e agir perante a descompensação, perante os comportamentos 

desadequados da pessoa doente, a lidar e superar o sentimento de impotência perante situações de crise, 

ou até mesmo sentimentos negativos como a raiva, a culpa, a revolta (Mueser & Glynn, 1995 in Yacubian 

& Neto, 2001; Ferré-Grau & Sequeira, 2020). 

Não pode ficar esquecido que estes cuidadores, primeiramente também são pessoas e como tal, 

também são suscetíveis à doença mental com o surgimento de medo (associado ao futuro da pessoa 

cuidada, de futuras crises, de comportamento agressivos), desesperança, e impotência pode surgir per-

turbação de ansiedade, depressão, entre outros distúrbios adaptativos e emotivos (Martens e Addington, 

2001; Ferré-Grau e Sequeira, 2020), ainda mais por fazerem parte de um grupo vulnerável. É importante 

também haver um reconhecimento deste risco, que muitas vezes não é referido pelo próprio cuidador 

informal, colocando a supressão das necessidades da pessoa doente em primeiro lugar, e assim, passar 

despercebido. 

Devido ao, muitas vezes, inesperado surgimento dos primeiros sintomas psicóticos num familiar e 

dificuldade na sua compreensão, é sentida inexperiência na prestação de cuidados à pessoa doente, o 

que pode conduzir a elevados níveis de stress, depressão, ansiedade e sobrecarga por parte do cuidador 

informal. Estas reações emocionais consequentemente, levam à exaustão e deterioração do cuidador in-

formal e restantes membros da família, influenciando negativamente a reabilitação da pessoa doente 

(Jansen et. al., 2006 in Ma, Chien e Bressington, 2017). Pois esta exaustão contribui para uma maior ten-

dência para o aumento de conflitos, elevados níveis de emoção expressa e situações difíceis com a pessoa 

doente, uma vez que este reage com dificuldade a acontecimentos interpessoais geradores de stress 

(Martens e Addington, 2001).  A emoção expressa é um conceito referente à dimensão emocional (Pinho 

e Pereira, 2015), que pode servir como elemento avaliador do ambiente familiar tendo em conta três 

dimensões: comentários críticos, a hostilidade e a sobrecarga emocional (Reis et al., 2000).  

 Com a desinstitucionalização, a família torna-se a principal responsável pela pessoa doente, le-

vando a uma alteração de “(…) locus de cuidados do hospital para a comunidade, aumentando-se as opor-

tunidades de incluir as famílias e outros cuidadores informais, como sendo aqueles que lidam com a es-

quizofrenia” (Laidlaw et al., 2002). Isto fomenta a sua integração no seio familiar com um sentimento de 

pertença e proteção, integração na comunidade, proporcionando o desenvolvimento pessoal, o seu cres-

cimento e maturação tendo em vista a sua autonomia (Relvas, 2000), no sentido que o comportamento 

dos diferentes elementos influência e atinge todo o seio familiar e a sua dinâmica (Alarcão, 2002), o que 

pode levar a conflitos no seio familiar.  
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A acompanhar a desinstitucionalização, preconizou-se um decréscimo gradual dos períodos de inter-

namento, dando-se uma maior solicitação por parte da família num papel participativo nos cuidados à 

pessoa doente, o que conduz a uma tomada de consciência e valorização da relevância do papel desem-

penhado pela família (Bandeira, Barroso, 2005). 

Prestar cuidados informais a uma pessoa com sintomatologia psicótica pode ser desafiante e gerador 

de sofrimento, elevados níveis de stress e sentimento de sobrecarga elevada sentida pelo cuidador, o que 

vai aumentar a sua vulnerabilidade ao desgaste psíquico (Sin et al., 2017). Pois para além do sofrimento 

sentido pela pessoa doente, a família e outras pessoas próximas também sofrem com a doença. 

Fatores como o impacto do diagnóstico e prognóstico, a necessidade a uma adaptação à situação 

com que se é deparado, o grau de dependência associado à possível cronicidade da doença mental e o 

estigma social sentido, são fatores que levam a um desgaste psíquico e social na família. Isto pode levar a 

conflitos, dificuldade na aceitação, sentimentos de perda de controlo e medo (da doença e quando a 

pessoa doente se encontra num episódio agudo), stress e sobrecarga (Pinho, Pereira, 2015). Ao mesmo 

tempo a dificuldade em responder à exigência de responsabilidade e esforços na prestação de cuidados, 

o saber lidar com situações novas vem exigir esforços para as quais o cuidador informal pode não ter 

possibilidade em suprimir, o que vai alterar o seu quotidiano, as sua prioridades e planos de futuro, o que 

provoca um desgaste físico, emocional e psicológico. 

Aquando de um primeiro surto psicótico, a crise gerada no seio familiar vai compulsar a necessidade 

urgente de uma aprendizagem por parte dos vários elementos que a compõem no sentido de confrontar 

com um conjunto de novos problemas inexistentes, ou ainda não percecionados, como a falta de adesão 

terapêutica, os efeitos secundários que possam surgir da terapêutica farmacológica, o isolamento social, 

a diminuição dos cuidados pessoais, a agressividade e outros comportamentos desadequados, alterações 

de humor, abuso de substâncias, e até mesmo a presença do risco de suicídio. Associado a isto, encontra-

se o estigma social, ainda tão presente na nossa sociedade, o que pode conduzir a um prolongamento no 

tempo do processamento por parte da família, sendo mais moroso a aquisição de uma nova perspetiva 

para com a doença e ajustar as perspetivas quanto ao futuro (Oliveira, 2001). 

A exaustão causada pela lidação com estes fatores pode levar o cuidador informal a desenvolver 

depressão, um aumento do estado de ansiedade, distúrbio do sono, solidão e até mesmo pânico, o que 

acaba por ter um impacto negativo a nível da sua SM, no seu bem-estar de um modo geral, como também 

social e económico (Krieger, Researcher, Feron, 2017; Smith et al., 2018).  
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O impacto na saúde do cuidador e o grau de exaustão estão inerentes à potencialização e mobilização 

das suas estratégias de coping, sendo estas compreendidas por conjunto de estratégias a nível cognitivo 

e comportamental que a pessoa aplica aquando perante situações geradores de stress ou fatores adver-

sos, conduzindo a uma adaptação e resolução do problema inicial de modo a este não ter impacto, ou 

pelo menos mais reduzido no seu bem-estar (Coelho, 2018). Segundo Jung et al. (2016), quanto melhor o 

nível de LSM, mais a pessoa é detentora de competências para responder adequadamente a desafios e 

dificuldades que surgem. 

Segundo Ma, Chien, Bressington (2017), em adição ao impacto do diagnóstico inicial de perturbação 

mental com sintomatologia psicótica num familiar, é possível percecionar que há um deterioramento no 

seio familiar, na sua interação, e na saúde dos vários elementos da família. Sendo que perante o cenário 

com que se deparam, os cuidadores informais podem encontrar um leque de dificuldades durante os 

cuidados prestados ao seu familiar doente, como elevado nível de sofrimento pelo excesso de envolvi-

mento, quando comparado com aqueles que cuidam de pessoas com doença mental grave.  

Por ser uma realidade nova e inesperada, apresentam inexperiência em providenciar cuidados e 

pouco conhecimento sobre os estadios iniciais da perturbação psicótica, o que leva a sentirem-se asso-

berbados com o diagnóstico e prognóstico e necessitar de mais tempo para interiorizar a nova situação 

presente, assim como depressão, ansiedade e sobrecarga (Reed, 2010; Sadath et al. 2013; Jansen, 

Gleeson, Cotton, 2006 cit in Ma, Chien, Bressington, 2017), que leva os cuidadores a elevados níveis de 

exaustão e deste modo influenciar negativamente o processo de recuperação da pessoa doente. 

Outro fato apontado no estudo de Ma, Chien, Bressington (2017) foi o de os cuidadores acreditarem 

que precisam de controlar o seu familiar doente e de sacrificar as suas necessidades em torno desse fa-

miliar (Jansen, Gleeson, Cotton, 2006 cit in Ma, Chien, Bressington, 2017), sendo um fator inibitório pra a 

reabilitação da pessoa com psicose, o leva a um maior aumento de sofrimento no cuidador (Brown, Birley, 

Wing, 2009 cit in Ma, Chien, Bressington, 2017). 

A sobrecarga sentida nos cuidados à pessoa doente pode manifestar no cuidador elevados níveis de 

stress e de sofrimento nos cuidadores informais, aumentando a vulnerabilidade à aquisição de morbilida-

des quer a nível de saúde mental quer física (Sin et al., 2017). 

Kuiper, Onwumere, Bebbington (2010 cit in Ma, Chien, Bressington, 2017) vem referir que os cuida-

dores com reduzido sentimento de bem-estar, apresentam maior dificuldade na prestação de cuidados 

que a situação da pessoa doente exige, o que pode levar a uma maior dificuldade na recuperação desta 
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ou mesmo impulsionar a novas crises. Foi constatado também, que estes cuidadores, para além de todas 

as dificuldades que sentem, ainda têm de lidar com o estigma associado à doença mental e ao sentimento 

de perda (Lowenstein et al., 2010). 

 A falta de informação e conhecimentos sobre a doença, competências comunicacionais, estraté-

gias de coping e de resolução de problemas são fatores negativos apontados como desfavorecedores a 

uma recuperação e reabilitação favorável da pessoa doente, e como causadores de stress e dificuldade 

de readaptação à situação imposta ao cuidador (Lowenstein et al., 2010). 

 

 

2.5. Papel do Enfermeiro no Apoio aos Cuidadores Informais 

Outrora, as pessoas doentes do foro mental permaneciam institucionalizadas. Atualmente, numa 

fase aguda e nessa necessidade, a pessoa doente fica internada num serviço psiquiátrico de agudos me-

ramente o tempo necessário até à estabilização, devendo continuar o tratamento em ambulatório, junto 

da família. A família neste ponto adquire um papel de protagonismo na contribuição de reabilitação psi-

cossocial do seu familiar. 

Segundo Campos (2004), com um gradual aumento de pessoas com sintomatologia psicótica inte-

grado na família, para além dos aspetos positivos, como a proximidade gerada na prestação de cuidados 

à pessoa doente, também se apresentam aspetos negativos a salientar como: o aumento de custos finan-

ceiros acrescidos à família, a alteração das dinâmicas na família e individuais de cada elemento que a 

compõe, como tempo disponibilizado nos cuidados, oportunidades que se perde (profissionais, sociais, 

educacionais, etc), perda da qualidade de vida que leva a consequências na saúde mental destes. Com o 

aumento de períodos de dificuldade em lidar com a pessoa doente poderá surgir períodos de hostilidade 

entre os elementos da família, isolamento social, violência familiar, sentimento de solidão, o que leva a 

um sentimento de sobrecarga familiar.  

Oliveira (2001) veio referenciar que a interação da família com os profissionais de saúde é, muitas 

vezes, causadora de dúvidas, frustração e de dificuldade de entendimento, por os profissionais de saúde 

desconhecerem as dificuldades da família, ou seja, as suas dúvidas, necessidades e sentimentos perante 

a situação. Teixeira (2006) refere que “(…) quando um dos membros da família adoece, todos os seus 

membros são afetados”, isto vem demonstrar que o suporte à família por parte dos profissionais de saúde 
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é sentido como insuficiente, tornando-se imprescindível uma intervenção mais focada no cuidador infor-

mal, na família. 

A experiência vivida pela pessoa com sintomatologia psicótica e o seu recovery podem ser impulsio-

nados se esta tiver um adequado suporte familiar e social, que permita apoio e facilite as dinâmicas de 

integração e adaptação à sociedade. A família e os profissionais de saúde e sociais são um pilar funda-

mental neste processo. Como profissional de saúde, o EESMP tem o papel de reconhecer as necessidades 

e dificuldades sentidas pela família como constituinte de suporte à pessoa doente, assim como as suas 

expectativas, potencialidades e capacidades, possibilitando a otimização dos recursos existentes durante 

o processo de recovery da pessoa doente. Através da intervenção familiar o enfermeiro vai proporcionar 

uma compreensão das partes envolventes no processo criando relações interpessoais de clareza e sinto-

nia mútua. 

O aumento da LSM ao cuidador informal e o aumento de conhecimentos e compreensão sobre a 

doença da pessoa doente, assim como melhoramento de estratégias de lidação, constituem aspetos  fun-

damentais para que este saiba promover a sua SM e proporcionar um cuidado mais favorável à pessoa 

doente, pois vai capacita-lo com ferramentas que são exigidas na prestação de cuidados como: melhor 

gestão do stress e emoções, maior controlo na gestão de tarefas e tempo, superar dificuldades sentidas, 

aumentar a sua autoconfiança e autoestima. (Jung et al., 2016) 

Providenciar cuidados a uma pessoa com sintomatologia psicótica pode ser desafiante e exaustivo 

para a família, pois a exige por parte do cuidador a aquisição de conhecimentos sobre a doença e a sua 

evolução (que sendo imprevisível, acresce na dificuldade de lidar com a situação), competências de estra-

tégias de coping, adaptação e resolução de problemas. Isto leva a que surja crise no seio familiar, com 

dificuldade na adaptação à nova realidade para o qual não se encontra preparada. O enfermeiro de ESMC, 

privilegiado pela proximidade com a família e à pessoa doente no seu ambiente natural, assume um papel 

preponderante (OE, 2015), podendo avaliar necessidades comprometidas da pessoa doente e sua família, 

enfatizar a importância das interações familiares para que estes consigam tomar decisões sobre os pro-

blemas de saúde. É seu foco de intervenção em conjunto com a família, numa relação de ajuda, de confi-

ança e compromisso, após a identificação das necessidades a intervir, capacitar a família de modo que 

consiga responder às exigências do processo de cuidar de uma pessoa com sintomatologia psicótica.  

O EESMP das ESMC tem o papel crucial de identificar as dificuldades do cuidador informal, nomea-

damente por se encontrar na comunidade e poder avaliar de perto a experiência do cuidador na lidação 

com a pessoa doente e na prestação de cuidados. Torna-se pertinente uma preparação e formação por 



 
 

 
nov-21 | Página 36 

 

HELP to HELP | Programa de Literacia em Saúde Mental para Cuidadores Informais de Pessoas com Sintoma-

tologia Psicótica  

parte dos profissionais de saúde ao cuidador para que haja uma adequada gestão de tarefas a realizar, 

gestão dos hábitos de vida da pessoa doente, controlo do estado emocional. Isto irá incidir não só sobre 

o melhoramento dos cuidados prestados, assim como como prevenir situações de conflito e agressivi-

dade, redução do stress e melhoramento do estado de saúde do cuidador. 

Outro aspeto favorecedor é o de o enfermeiro da ESMC, por se encontrar em contexto comunitário, 

ter conhecimento dos recursos existentes na comunidade, podendo informar a família, e até mesmo ar-

ticular ou referenciar esta no usufruto desses recursos. O enfermeiro deve orientar a sua intervenção com 

o intuito de “evitar o agravamento da situação e a desinserção social da pessoa doente, e promover a 

recuperação e qualidade de vida de toda a família.” (OE, 2018: 21427). 

O enfermeiro, pelo papel facilitador que tem, estabelece a possibilidade o crescimento de quem 

cuida para que este possa atingir o seu estado ótimo da sua funcionalidade, e assim alcançar a sua inde-

pendência e autonomia, assim como ajudar a desenvolver e descobrir potenciais recursos existentes den-

tro dela. 

“A enfermagem de saúde mental e psiquiatria foca-se na promoção da saúde mental e do bem-estar, 

na prevenção da doença mental, no diagnóstico e intervenção perante respostas humanas desajustadas 

ou desadaptadas aos processos de transição, geradores de sofrimento, alteração ou doença mental, no 

tratamento e reabilitação de pessoas com doença mental” (OE, 2017, p. 4). Neste contexto, é de real 

importância focar também a atenção no bem-estar do cuidador informal, na proteção e promoção da sua 

SM e ajudá-lo a prevenir a doença mental. A intervenção do EESMP exige uma visão holística do seu cli-

ente (pessoa doente e família, nesta situação em concreto) e estabelecimento de uma relação de ajuda.  

Carl Rogers (2009) define relação de ajuda como uma situação onde um dos intervenientes procura 

promover uma maior apreciação, expressão e uso funcional dos seus próprios recursos internos. Esta é 

uma visão global, visto que incluí as relações informais entre amigos e familiares, e relações interpessoais, 

como são aquelas que se estabelece a nível profissional, como é o caso dos enfermeiros qua atuam a nível 

comunitário e a pessoa doente e sua família. Para que este tipo de relação se estabeleça é necessário 

compreender a complexa experiência humana, num todo e nas suas várias dimensões e abraçar um cuidar 

de natureza relacional, pois não há qualidade em enfermagem sem relação de ajuda para com a pessoa 

(individual, grupo ou comunidade) de quem cuidamos. Este é um pilar fundamental para se obter resul-

tados favoráveis no processo terapêutico. 
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Perante uma situação de crise no seio familiar de pessoa com sintomatologia psicótica, numa relação 

terapêutica, o enfermeiro ajuda na transição e adaptação à nova situação familiar, criando condições à 

família no cuidar da pessoa com sintomatologia psicótica através de psicoeducação, promovendo a aqui-

sição de estratégias comunicacionais com a pessoa cuidada, estratégias relacionais e de coping, resolução 

de problemas, e providenciando suporte emocional. Através da aquisição de conhecimentos mais apro-

fundados sobre a sintomatologia apresentada pelo familiar doente, a família adquire um maior entendi-

mento e compreensão sobre o que a pessoa doente está a vivenciar, além de que fica detentora de quais 

os sinais e sintomas de alerta de descompensação, e procurar ajuda profissional em tempo útil, o que leva 

a uma maior adesão terapêutica pela família – e consequentemente da pessoa doente - e empowermente 

na gestão da condição.  Este tipo de intervenção tem demonstrado ganhos em saúde quer na família, com 

a diminuição da sobrecarga sentida, melhor relacionamento entre os elementos familiar, diminuição de 

elevados níveis de emoção expressa e de stress, quer na pessoa doente através de uma estabilização da 

condição de saúde e diminuição de episódios de descompensação (Sin et al., 2017). 

Sendo o enfermeiro da ESMC um profissional de saúde, este entende os “processos de sofrimento, 

alteração e perturbação mental do cliente assim como as implicações para o seu projeto de vida, o po-

tencial de recuperação e a forma como a saúde mental é afetada pelos fatores contextuais” (OE, 2018), 

desempenha um papel fundamental junto da família através da intervenção psicoterapêutica e psicoedu-

cativas com base numa relação terapêutica de ajuda que estabelece e na comunicação, com o intuito de 

reduzir a experiência negativa que o cuidador possa sentir, e consequentemente potenciar a mudança.  

As intervenções psicoterapêutico de enfermagem prestadas ao cuidador informal (neste caso em 

particular), diferem da psicoterapia tradicional por se caracterizarem por ter um tempo limite mais curto, 

como também “(…) ter como ponto de partida um diagnóstico de enfermagem, poder decorrer em outro 

cenários que não o de gabinete, e por se circunscrever à utilização de técnicas de psicoterapia sob a forma 

de intervenções integradas na Classificação Internacional de Enfermagem (NIC)” (Sampaio, Sequeira e 

Lluch-Canut, 2018). Tendo isto em conta, o papel do EESMP é interventivo, contribuindo para que o cui-

dador informal juntamente com a pessoa doente, no seio familiar ou não (dependendo da situação), con-

siga alcançar uma resposta mais adequada aos problemas inerentes à doença mental, com o objetivo de 

(…) evitar o agravamento da situação e a desinserção social da pessoa doente, e promover a recuperação 

e qualidade de vida de toda a família” (OE, 2017).  

Perante as dificuldades e necessidades da família sentidas, foi necessário fazer uma pesquisa com 

base em evidencia científica através de uma revisão integrativa da literatura, de modo a perceber quais 
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as intervenções de LSM à família de pessoas com sintomatologia psicótica que demonstram maior efici-

ência e seus os benefícios, para o planeamento de uma intervenção familiar mais adequada. 
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 FUNDAMENTAÇÃO CONCEPTUAL 

Segundo Campos (2004), com um gradual aumento de pessoas com sintomatologia psicótica inte-

grado na família, para além dos aspetos positivos, como a proximidade gerada na prestação de cuidados 

à pessoa doente, também se apresentam aspetos negativos a salientar como: o aumento de custos finan-

ceiros acrescidos à família, a alteração das dinâmicas na família e individuais de cada elemento que a 

compõe, como tempo disponibilizado nos cuidados, oportunidades que se perde (profissionais, sociais, 

educacionais, etc), perda da qualidade de vida que leva a consequências na saúde mental destes. Com o 

aumento de períodos de dificuldade em lidar com a pessoa doente poderá surgir períodos de hostilidade 

entre os elementos da família, isolamento social, violência familiar, sentimento de solidão, o que leva a 

um sentimento de sobrecarga familiar.  

Oliveira (2001) veio referenciar que a interação da família com os profissionais de saúde é, muitas 

vezes, causadora de dúvidas, frustração e de dificuldade de entendimento, por os profissionais de saúde 

desconhecerem as dificuldades da família, ou seja, as suas dúvidas, necessidades e sentimentos perante 

a situação. Teixeira (2006) refere que “(…) quando um dos membros da família adoece, todos os seus 

membros são afetados”, isto vem demonstrar que o suporte à família por parte dos profissionais de saúde 

é sentido como insuficiente, tornando-se imprescindível uma intervenção mais focada no cuidador infor-

mal, na família. 

A experiência vivida pela pessoa com sintomatologia psicótica e o seu recovery podem ser impulsio-

nados se esta tiver um adequado suporte familiar e social, que permita apoio e facilite as dinâmicas de 

integração e adaptação à sociedade. A família e os profissionais de saúde e sociais são um pilar funda-

mental neste processo. Como profissional de saúde, o EESMP tem o papel de reconhecer as necessidades 

e dificuldades sentidas pela família como constituinte de suporte à pessoa doente, assim como as suas 

expectativas, potencialidades e capacidades, possibilitando a otimização dos recursos existentes durante 

o processo de recovery da pessoa doente. Através da intervenção familiar o enfermeiro vai proporcionar 

uma compreensão das partes envolventes no processo criando relações interpessoais de clareza e sinto-

nia mútua. 

Providenciar cuidados a uma pessoa com sintomatologia psicótica pode ser desafiante e exaustivo 

para a família, pois a exige por parte do cuidador a aquisição de conhecimentos sobre a doença e a sua 

evolução (que sendo imprevisível, acresce na dificuldade de lidar com a situação), competências de estra-

tégias de coping, adaptação e resolução de problemas. Isto leva a que surja crise no seio familiar, com 

dificuldade na adaptação à nova realidade para o qual não se encontra preparada. O enfermeiro de ESMC, 
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privilegiado pela proximidade com a família e à pessoa doente no seu ambiente natural, assume um papel 

preponderante (OE, 2015), podendo avaliar necessidades comprometidas da pessoa doente e sua família, 

enfatizar a importância das interações familiares para que estes consigam tomar decisões sobre os pro-

blemas de saúde. É seu foco de intervenção em conjunto com a família, numa relação de ajuda, de confi-

ança e compromisso, após a identificação das necessidades a intervir, capacitar a família de modo que 

consiga responder às exigências do processo de cuidar de uma pessoa com sintomatologia psicótica.  

O EESMP das ESMC tem o papel crucial de identificar as dificuldades do cuidador informal, nomea-

damente por se encontrar na comunidade e poder avaliar de perto a experiência do cuidador na lidação 

com a pessoa doente e na prestação de cuidados. Torna-se pertinente uma preparação e formação por 

parte dos profissionais de saúde ao cuidador para que haja uma adequada gestão de tarefas a realizar, 

gestão dos hábitos de vida da pessoa doente, controlo do estado emocional. Isto irá incidir não só sobre 

o melhoramento dos cuidados prestados, assim como como prevenir situações de conflito e agressivi-

dade, redução do stress e melhoramento do estado de saúde do cuidador. 

Outro aspeto favorecedor é o de o enfermeiro da ESMC, por se encontrar em contexto comunitário, 

ter conhecimento dos recursos existentes na comunidade, podendo informar a família, e até mesmo ar-

ticular ou referenciar esta no usufruto desses recursos. O enfermeiro deve orientar a sua intervenção com 

o intuito de “evitar o agravamento da situação e a desinserção social da pessoa doente, e promover a 

recuperação e qualidade de vida de toda a família.” (OE, 2018: 21427). 

O enfermeiro, pelo papel facilitador que tem, estabelece a possibilidade o crescimento de quem 

cuida para que este possa atingir o seu estado ótimo da sua funcionalidade, e assim alcançar a sua inde-

pendência e autonomia, assim como ajudar a desenvolver e descobrir potenciais recursos existentes den-

tro dela. 

“A enfermagem de saúde mental e psiquiatria foca-se na promoção da saúde mental e do bem-estar, 

na prevenção da doença mental, no diagnóstico e intervenção perante respostas humanas desajustadas 

ou desadaptadas aos processos de transição, geradores de sofrimento, alteração ou doença mental, no 

tratamento e reabilitação de pessoas com doença mental” (OE, 2017, p. 4). Neste contexto, é de real 

importância focar também a atenção no bem-estar do cuidador informal, na proteção e promoção da sua 

SM e ajudá-lo a prevenir a doença mental. A intervenção do EESMP exige uma visão holística do seu cli-

ente (pessoa doente e família, nesta situação em concreto) e estabelecimento de uma relação de ajuda.  
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Carl Rogers (2009) define relação de ajuda como uma situação onde um dos intervenientes procura 

promover uma maior apreciação, expressão e uso funcional dos seus próprios recursos internos. Esta é 

uma visão global, visto que incluí as relações informais entre amigos e familiares, e relações interpessoais, 

como são aquelas que se estabelece a nível profissional, como é o caso dos enfermeiros qua atuam a nível 

comunitário e a pessoa doente e sua família. Para que este tipo de relação se estabeleça é necessário 

compreender a complexa experiência humana, num todo e nas suas várias dimensões e abraçar um cuidar 

de natureza relacional, pois não há qualidade em enfermagem sem relação de ajuda para com a pessoa 

(individual, grupo ou comunidade) de quem cuidamos. Este é um pilar fundamental para se obter resul-

tados favoráveis no processo terapêutico. 

Perante uma situação de crise no seio familiar de pessoa com sintomatologia psicótica, numa relação 

terapêutica, o enfermeiro ajuda na transição e adaptação à nova situação familiar, criando condições à 

família no cuidar da pessoa com sintomatologia psicótica através de psicoeducação, promovendo a aqui-

sição de estratégias comunicacionais com a pessoa cuidada, estratégias relacionais e de coping, resolução 

de problemas, e providenciando suporte emocional. Através da aquisição de conhecimentos mais apro-

fundados sobre a sintomatologia apresentada pelo familiar doente, a família adquire um maior entendi-

mento e compreensão sobre o que a pessoa doente está a vivenciar, além de que fica detentora de quais 

os sinais e sintomas de alerta de descompensação, e procurar ajuda profissional em tempo útil, o que leva 

a uma maior adesão terapêutica pela família – e consequentemente da pessoa doente - e empowermente 

na gestão da condição.  Este tipo de intervenção tem demonstrado ganhos em saúde quer na família, com 

a diminuição da sobrecarga sentida, melhor relacionamento entre os elementos familiar, diminuição de 

elevados níveis de emoção expressa e de stress, quer na pessoa doente através de uma estabilização da 

condição de saúde e diminuição de episódios de descompensação (Sin et al., 2017). 

Sendo o enfermeiro da ESMC um profissional de saúde, este entende os “processos de sofrimento, 

alteração e perturbação mental do cliente assim como as implicações para o seu projeto de vida, o po-

tencial de recuperação e a forma como a saúde mental é afetada pelos fatores contextuais” (OE, 2018), 

desempenha um papel fundamental junto da família através da intervenção psicoterapêutica e psicoedu-

cativas com base numa relação terapêutica de ajuda que estabelece e na comunicação, com o intuito de 

reduzir a experiência negativa que o cuidador possa sentir, e consequentemente potenciar a mudança.  

As intervenções psicoterapêutico de enfermagem prestadas ao cuidador informal (neste caso em 

particular), diferem da psicoterapia tradicional por se caracterizarem por ter um tempo limite mais curto, 

como também “(…) ter como ponto de partida um diagnóstico de enfermagem, poder decorrer em outro 
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cenários que não o de gabinete, e por se circunscrever à utilização de técnicas de psicoterapia sob a forma 

de intervenções integradas na Classificação Internacional de Enfermagem (NIC)” (Sampaio, Sequeira e 

Lluch-Canut, 2018). Tendo isto em conta, o papel do EESMP é interventivo, contribuindo para que o cui-

dador informal juntamente com a pessoa doente, no seio familiar ou não (dependendo da situação), con-

siga alcançar uma resposta mais adequada aos problemas inerentes à doença mental, com o objetivo de 

(…) evitar o agravamento da situação e a desinserção social da pessoa doente, e promover a recuperação 

e qualidade de vida de toda a família” (OE, 2017).  

Perante as dificuldades e necessidades da família sentidas, foi necessário fazer uma pesquisa com 

base em evidencia científica através de uma revisão integrativa da literatura, de modo a perceber quais 

as intervenções de LSM à família de pessoas com sintomatologia psicótica que demonstram maior efici-

ência e seus os benefícios, para o planeamento de uma intervenção familiar mais adequada. 

 

 

3.1.  Teoria das Relações Interpessoais em Enfermagem de Hildegard Elizabeth Pe-

plau  

Peplau, considerada a "mãe da enfermagem psiquiátrica" por ter sido pioneira no desenvolvimento 

da teoria e prática de Psiquiatria e Saúde Mental” (Parker, 2000) e revolucionária para a sua época, influ-

enciou a trajetória da enfermagem como disciplina científica considerado nos dias de hoje. 

O modelo teórico de H. Peplau, baseada na relação que se constitui entre enfermeiro e cliente, foi 

introdutor da relação terapêutica estabelecida entre os dois intervenientes na Enfermagem Psiquiátrica. 

A sua teoria originária - Interpesonal Relations in Nursing, lançada em 1952 – assenta no pressuposto que 

esta relação promove e favorece o amadurecimento de ambos os intervenientes (Almeida, Lopes e Da-

masceno, 2005). Segundo Barnum (1998, cit. In Almeida, Lopes e Damascenos, 2005), para além de ser 

considerada uma teoria interacionista, também é considerada explicativa, pois vem demonstrar a enfer-

magem como um processo interpessoal relacionando as causas e efeitos da interação, como um modo 

sistémico que pode contribui para a prática de enfermagem. 

Os papéis desempenhados na prestação de cuidados para H. Peplau, independentemente do tipo de 

cliente (pessoa, grupo ou comunidade), são um conjunto de valores e comportamentos essenciais no de-

sempenho do enfermeiro (Tomey e Alligood, 2004). Nesta visão, esta teoria é focada na relação que o 
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enfermeiro estabelece com o cliente como parte integrante dos seus cuidados, e não como objeto da 

ação de enfermagem. 

Townsend (2011), tendo como base o modelo teórico de H. Peplau, vem descrever os vários papéis 

desempenhados pelo enfermeiro na sua prestação de cuidados:  

(I) Pessoa de recurso: recolhe informação necessária para identificação do problema ou situação 

(II) Conselheiro: realiza escuta ativa quando o cliente expressa sentimentos ligados ao problema ou 

situação; 

(III) Professor: quando através da educação fornece informação importante ligada ao problema ou 

situação identificados, promovendo a aprendizagem e a melhoria do problema ou situação)  

(IV) Líder democrático: orienta e ajuda a tomada de decisão, assim como numa intervenção grupal 

onde se estabelece uma relação interpessoal este conduz o grupo consoante o que é pretendido, 

onde é permitida e promovida a participação e interação grupal; 

(V) Técnico: comporta conhecimentos para a execução de intervenções 

(VI) Substituto: muitas vezes a pessoa associa a relação com o enfermeiro como substituto de alguém 

que lhe é próximo, como um familiar ou pessoa conhecida representativa, por meio de um pro-

cesso de transferência. Inserida num grupo encara os vários intervenientes do grupo como famí-

lia. 

A teoria baseia-se em dois tipos de condições essenciais à saúde: a resposta às necessidades fisioló-

gicas inerentes ao ser humano, que exige a adaptação das condições, externas e internas, em prol do seu 

bem-estar e as condições interpessoais como ser individual e social, satisfazendo a personalidade permi-

tindo a sua expressão e aplicação das suas capacidades de modo produtivo (Peplau, 1993). Segundo To-

mey e Alligood (2004), a enfermagem é vista por H. Peplau como sendo uma profissão onde se dá um 

processo interpessoal relevante e terapêutico, que se encontra interligada com outros processos ineren-

tes ao ser humano, em que o enfermeiro atua como educador, promotor no desenvolvimento da pessoa 

com vista a uma vida produtiva, construtiva e criativa a nível pessoal e comunitário. Neste contexto, a 

componente de comunicação é muito significativa. 

Almeida, Lopes & Damasceno (2005) vêm sublinhar que a relação terapêutica entre o enfermeiro e 

o cliente promove a resolução de dificuldades e a supressão das necessidades identificadas como com-

prometidas, fortalecendo a personalidade de ambos os intervenientes. 

Tratando-se de assistência à família em formato grupal, pretende-se que este constitua um momento 

reciproco de aprendizagem para todos, incluindo os profissionais de saúde, partindo da premissa que a 
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família é quem mais beneficia desta interação através da incorporação de novas aprendizagens, amadu-

recimento e crescimento, canalizando as suas capacidades, com a ajuda do profissional de saúde, na pro-

dução de mudança que iram influenciar favoravelmente a saúde do cuidador, o ambiente no seio familiar 

e a pessoa cuidada. 

No processo relacional do enfermeiro-cliente, H. Peplau salienta quatro fases de ação no processo 

de enfermagem de carácter educativo e terapêutico, em que cada fase se define por papéis ou funções 

desempenhadas pelo enfermeiro ou cliente, consoante o que é pretendido, paralelamente ao estabeleci-

mento de uma relação interpessoal entre os dois onde, em conjunto, traçam um plano para ultrapassar 

as dificuldades (Peplau, 1993). É referido no modelo teórico a importância de primordialmente ser escla-

recido o problema, explorar expectativas e objetivos, no sentido de se construir um plano adequado com 

vista o melhoramento do estado de saúde do cliente e alcançar os objetivos definidos. 

Aqui pretende-se descrever as diferentes fases de modo individual, apesar destas se interrelaciona-

rem entre si e variarem no tempo consoante a evolução do processo até ao encontro da sua resolução, 

com momentos de sobreposição, procurando a convergência com a abordagem grupal: 

(I) Fase da Orientação: comporta reconhecimento, identificação e definição do problema. A fase ini-

cial e fulcral para a intervenção grupal, pois esta fase comporta o primeiro contato com o cliente 

(família ou cuidador informal principal), onde se vai identificar e compreender as dificuldades e 

necessidades comprometidas que originam o problema existente. Aqui as atitudes do enfermeiro 

e do cliente são influenciadoras na dinâmica do processo de ajuda, onde ambos tem um papel 

preponderante na interação terapêutica (Souza et al., 2004). Cada um dos participantes expressa 

as suas dificuldades individuais, sendo idênticas a muitos dos outros participantes, que através da 

partilha, dá-se um maior sentimento compreensão e de coesão grupal. 

(II) Fase da Identificação: pretende-se a clarificação do problema e disponibilização de uma resposta 

por parte do enfermeiro. Nesta fase, a pessoa seleciona as pessoas no grupo que a podem ajudar 

incluindo o enfermeiro. Na existência de relação interpessoal satisfatória, os participantes do 

grupo iniciam a sensação de conseguir lidar com as suas dificuldades, com os seus problemas, o 

que por seu lado vai diminuir o sentimento de desamparo, motivando para a lidação da sua ne-

cessidade. 

(III) Fase da Exploração: conhecimento dos serviços de apoio disponíveis no qual a pessoa se sente 

confortável no ambiente e torna-se participante ativo do seu cuidado de saúde. Esta fase dá-se 

após o reconhecimento do enfermeiro por parte do cliente, como sendo aquele que reconhece e 

compreende as relações interpessoais, explorando os recursos que lhe são oferecidos. 
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(IV) Fase da Resolução: acontece quando surge a independência em relação ao enfermeiro que ajudou 

na resolução do problema. É esperado que as necessidades identificadas inicialmente estejam 

suprimidas, iniciando o término da relação entre enfermeiro e cliente. Aqui é esperado a quebra 

gradual dos laços criados de dependência e é fortalecido as conquistas alcançadas e impulsionado 

a ação individual do cliente. 

O teórico de H. Peplau, fundado na interação relacional humana, de caráter psicodinâmico, veio aju-

dar os enfermeiros na identificação das dificuldades sentidas e na capacidade de ajudar o cliente, possi-

bilitando o crescimento profissional e pessoal centrado na humanização dos cuidados, sendo uma ferra-

menta importante na lidação com familiares da pessoa com sintomatologia psicótica. 
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 METODOLOGIA DE PROJETO 

O projeto aqui apresentado, com o título de HELP to HELP: Programa de LSM às famílias de pessoas 

com sintomatologia psicótica, prevê incidir as intervenções nos cuidadores informais, por estes serem 

igualmente pessoas, que devido à situação de doença de um familiar, se encontram fragilizados e vulne-

ráveis na manutenção do seu bem-estar, e assim conseguirem ajudar a pessoa doente a seu cargo. Neste 

pressuposto, este projeto vai de encontro com a Lei de Saúde Mental (Lei n.º 36 de 24 de julho de 1998, 

artigo 2º e 3º) que delineia como prioritário, sempre que possível, a prevalência de cuidados de SM pres-

tados na comunidade, num meio menos restrito possível, a proteção e promoção da saúde mental, de-

vendo a prestação de cuidados ser assegurada por equipas multiprofissionais habilitadas para responder 

ao preconizado, tal como foi posteriormente designado pelas orientações no PlNSM (2008).  

A metodologia de projeto, com base num processo de investigação, caraterizado por originalidade e 

autenticidade, centrada num problema ou lacuna real diagnosticada, com objetivo(s) determinado(s) e 

no delineamento de estratégias de intervenção com o intuito de minimizar o problema ou lacuna identi-

ficados, ou até mesmo chegar a uma resolução, ou seja, é um “(…) conjunto de operações explícitas que 

permitem produzir uma representação antecipada e finalizante de um processo de transformação do 

real.” (Guerra, 1994 cit. in Ferrito, Nunes e Ruivo, 2010). A metodologia de projeto, considerada como 

fomentadora de uma prática profissional fundamentada e constituinte de evidência científica, vai condu-

zir à obtenção de aptidões, que por sua vez leva à aquisição de competências pessoais e profissionais 

expectantes do EESMP.  

Nesta fase realiza-se um diagnóstico da situação através, definição clara e objetiva da população alvo, 

caracterização da situação que se prende intervir e levar à mudança, barreiras e fatores favoráveis, e 

através de investigação científica, com prática baseada na evidência analisada por peritos, adquirir co-

nhecimentos mais aprofundados sobre o tema, assim como identificar e perceber quais os benefícios com 

a intervenção realizada. Passa-se posteriormente à definição concreta dos objetivos pretendidos alcançar 

na aplicação do projeto e ao planeamento para a ação, tendo em conta os recursos disponíveis e duração 

no tempo.  

A última fase comtempla a avaliação do projeto e a sua divulgação, o que vai proporcionar o reco-

nhecimento do esforço na melhoria dos cuidados, sendo necessária a sua adaptação às características dos 

destinatários. 
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4.1.  Diagnóstico Da Situação 

A avaliação inicial de uma determinada situação e o levantamento das necessidades sentidas fazem 

parte da fase primordial da metodologia de projeto, pois sem identificação do problema ou lacunas não 

é possível traçar um plano de ação sobre o qual se pretende melhorar, modificar. Esta análise é feita de 

modo sistemático, descritivo da problemática identificada, interpretativa e com carácter perspetivo do 

desenvolvimento de estratégias de atuação. 

 Ao ter realizado EC nas ESMC do DSMP de um hospital nacional, tivemos a oportunidade de ouvir e 

percecionar as necessidades sentidas pelos pessoa doentes, familiares e, também, pelos vários elementos 

constituintes das ESMC, sendo que uma das principais problemáticas encontradas se encontrava ligada à 

família.  

A maioria dos pessoa doentes abrangidos pelas consultas de enfermagem das ESMC apresentam sin-

tomatologia psicótica e realizavam terapêutica de ação prolongada para o controlo da sintomatologia. As 

pessoas doentes que ainda apresentam sintomatologia psicótica de forma incapacitante, muitas vezes 

fazem-se acompanhar pelo seu principal cuidador informal, maioritariamente familiar, tendo sido possível 

identificar quais as suas maiores dificuldades em lidar com a pessoa doente e com a situação, reportado 

por diversas vezes, como o desespero, ansiedade e sobrecarga, o que por sua vez, pode levar a uma des-

compensação da pessoa doente. O mesmo foi sentido nas visitas domiciliárias realizadas pelas ESMC. 

Encontrando-me atualmente em funções no DSMP – Serviço de Agudos, esta realidade ligada aos 

elevados níveis de ansiedade, de emoção expressa, dúvidas e incertezas quanto ao futuro dos familiares, 

já é bastante sentida, sendo uma área que sempre despertou interesse na pesquisa de literatura sobre o 

tema, nomeadamente sobre quais as maiores dificuldades da família e quais as intervenções que melho-

res benéficos demonstram. Muitas vezes, observava que os familiares, durante as visitas às pessoas do-

entes no internamento, partilhavam entre si experiências de situações passadas, emoções sentidas, in-

formações, etc., encontrando na partilha um sentimento de suporte. 

Neste sentido, decidimos a exploração mais a fundo da problemática identificada, com vista a me-

lhoria do apoio à família após a alta da pessoa doente, com o intuito de facilitar a adaptação a uma nova 

realidade ou a uma realidade já presente, contudo de adaptação e aceitação ainda muito problemática 

quer para a pessoa doente, quer para a família. 
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4.1.1.   ANÁLISE SWOT 

A matriz SWOT, de origem inglesa, comparando com os vários vetores para avaliação, é uma ferra-

menta de analise estratégica da situação atual em quatro pontos essenciais da situação presente com 

vista a resolução de um problema identificado, sendo um acrónimo de: Forças (Strengths), Fraquezas 

(Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).  

Forças (Strengths) 

➢ No departamento existe um aumento potencial de enfermeiros a investir na formação especiali-

zada em saúde mental e psiquiátrica 

➢ Estruturas físicas disponíveis no DPSM 

➢ Inexistência de programas ligados à LSM, ou até mesmo ligados à promoção da SM e prevenção 

da doença mental dirigidos à família de pessoas doentes com mais de 18 anos 

➢ No PNSM 2017 são propostas atividades no âmbito da Prevenção e Diagnóstico previstas para 

2017-2018, que vai de acordo com os objetivos propostos pela OMS e EU Join Action on Mental 

Health and Wellbeing 2026: 

o  “Desenvolver ações de prevenção da doença mental e de promoção da saúde mental, na 

população adulta 

o “Realizar ações de sensibilização, informação e de formação, dirigidas à população em 

geral, profissionais envolvidos, pessoa doentes e famílias;” 

o  “Desenvolver ações de promoção da saúde mental e combate ao estigma na população 

adulta;” 

o “Desenvolvimento de programas de prevenção e promoção.” 

➢ Promoção da LSM aos cuidadores informais na comunidade; 

➢ Estudos evidenciam benefícios dos cuidados de saúde mental aos cuidadores informais; 

➢ Minimizar os custos da saúde mental e psiquiátrica, prevenindo os múltiplos internamentos. 

➢ Baixo custo financeiro para a instituição e de recursos humanos.  

Fraquezas (Weaknesses) 

➢ Dificuldade na aceitação de projetos inovadores que impliquem mudança; 

➢ readaptação dos recursos humanos das equipas de enfermagem; 

➢ Baixa motivação por parte de pares na cooperação;  

➢ Custos associados aos recursos humanos das equipas de enfermagem; 
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➢ Adesão das famílias em horário útil, quer para as EESMC quer para os cuidadores informais; 

➢ Distancia geográfica da residência da família, visto que o DPSM abrange uma vasta área geográ-

fica; 

➢ Escassos recursos humanos e financeiros. 

 

Oportunidades (Opportunities) 

➢ Segundo a WHO, perspetiva-se que em 2030 as doenças do foro da saúde mental e comporta-

mental tenha uma garga global de 15% (WHO, 2009) 

➢ DGS (2014), Portugal em 2010, as perturbações mentais e do comportamento representaram um 

impacto negativo na saúde global de 11.75%, logo abaixo da das doenças cérebro-cardiovascula-

res com 13.7%. A nível da morbilidade estas representaram uma carga mais elevada que as doen-

ças do foro respiratório (5.06%) e da Diabetes Mellitus (4.07%), com 20.55% (Portugal, SM em 

números, DGS, 2014). 

➢ A crise mundial gerada pela pandemia atual trouxe urgências de tomada de ação, não só a nível 

económico e social, mas também ligadas à SM 

➢ Ausência de concorrência de iniciativas do género no DPSM; 

➢ Implementação de pontos decorrentes da Proposta de Plano de Ação para a Reestruturação e 

Desenvolvimento dos Serviços de Saúde Mental em Portugal 2007-2016. 

Ameaças (Threats) 

➢ Baixa divulgação ou circunscritos, de programas de LSM no DPSM 

➢ Dificuldade na aceitação do diagnóstico e prognóstico da pessoa doente por parte da família, po-

dendo levar estes a não aderirem ao programa 

➢ Apesar da constante evolução e melhoramento referente à SM e psiquiátrica e à vivencia com 

alteração do estado de saúde mental, ainda existe uma conotação negativa através da discrimi-

nação, do preconceito, do estigma social, da falta de compreensão da doença mental e violação 

dos direitos humanos das pessoas portadoras de doença mental, o que pode levar a uma fraca 

adesão do cuidador informal.  

➢ Desvalorização e Estigma presente em profissionais de saúde ligados à SM. 

➢ Baixos recursos financeiros do DSMP 

➢ Gestores intermédios de SM apresentam baixa ou falta de autoridade na implementação de mu-

danças. 

➢ Situação socioeconómica em Portugal 
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4.1.2.   BARREIRAS E FATORES FACILITADORES À INTERVENÇÃO MULTIFAMILIAR 

Suporte e intervenção familiar é um componente essencial na gestão da doença e da manutenção 

da saúde do cuidador informal principal da família e do equilíbrio da dinâmica familiar. Contudo, consi-

dera-se relevante a ter em conta determinados fatores facilitadores na adesão da família ao programa ou 

das barreiras sentidas por estes na adesão.  

O interesse por parte da família tanto pode constituir uma barreira como ser um componente 

facilitador na integração em programas de intervenção familiar. Algumas famílias apresentam uma fraca 

interação com o seu familiar doente não se identificando com o papel de cuidador informal, e demons-

tram desinteresse na participação, assim como, após a resolução do primeiro surto psicótico, existir a 

crença de que o seu familiar não apresenta risco de descompensação da sintomatologia no futuro, e ser 

considerado desnecessário a participação (Slate et al., 2003 cit. in Selick et al.,2016). Outros cuidadores 

informais encaram este tipo de intervenção como desnecessário ou irrelevante à sua experiência, ou sim-

plesmente consideram que é uma experiência privada e sentem desconforto na partilha de dificuldades 

e sentimentos (Petrakis et al., 2014 cit. in Selick et al., 2016). 

O acesso ao local onde se realiza o programa de intervenção familiar e em horário útil foram ou-

tros dos fatores apontados pelos cuidadores informais, pois com compromissos profissionais e familiares 

(como a assistência a menores ou idosos) torna-se um desafio estar presente fisicamente, nomeadamente 

nas sessões de grupo (Petrakis et al., 2014; Riley et al., 2011 cit. in Selick et al., 2016), sendo o recurso 

virtual online um possível recurso, ou a disponibilização de um manual que se consiga aceder a qualquer 

momento (McCann, Ludman, 2014 cit. in Selick et al., 2016). 

Outro aspeto importante e referido no estudo de Selick et al. (2016), é de se ter em conta as 

diferentes necessidades e preferências das famílias sobre o tipo de suporte e os conteúdos a abordar, 

sendo que há algumas sentem dificuldade em se expor a terceiros ou em expressar o que sentem ou 

precisam, enquanto outras consideram proveitoso e enriquecedor a partilha de experiências em grupo. 

Assim, como, umas necessitam de uma maior intervenção em determinados aspetos do que outros. Com 

isto, é necessário fazer uma avaliação inicial a cada família e determinar qual o melhor plano interventivo 

a traçar, pois todas as famílias têm a sua própria dinâmica e unicidade.  

O estudo realizado por Selick et al., (2016) veio salientar que foram sentidas dificuldades por parte 

dos profissionais de saúde, devido à falta de recursos humanos e de suporte aos profissionais de saúde 

na prestação de intervenção à família, não só pelo tempo considerado insuficiente junto das famílias, mas 
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também do pouco tempo disponível para a organização das sessões de formação à equipa e suporte por 

parte de alguns elementos da equipa na realização de atividades. 

 

 

4.2.  População Alvo 

Como população-alvo define-se todos os cuidadores informais, familiares ou não, com laços afetivos, 

não profissionais, sem remuneração financeira, que prestem cuidados à pessoa doente com sintomatolo-

gia psicótica maiores de 18 anos, com internamentos prévios no DPSM e que mantêm seguimento em 

consulta externa e pelas ESMC. Estes deverão residir nos concelhos abrangidos pelo território coberto 

pela prestação de cuidados do DPSM da instituição em questão. 

Ficam excluídos familiares de pessoa doentes que por decisão própria, apesar de indicação para 

seguimento em consulta externa de SMP, tomem a decisão consciente e informada de ter acompanha-

mento a nível privado ou noutras instituições, que residam fora do país, que residam foram da área abran-

gida pela instituição de saúde, que recusem ser abrangidos por este projeto. Ficam também excluídos 

pessoas que apresentem problemas de comunicação verbal que impossibilite a interação com outros ele-

mentos do grupo (exemplo: hipoacusia acentuada não compensada). 

Neste estudo venha-se entender que o termo de família, cuidador informal ou familiar cobre todos 

aqueles que providenciam de modo significativo e substancial apoio à pessoa com sintomatologia psi-

cótica, incluindo amigos ou outras pessoas significativas no apoio e suporte à pessoa doente.  

 

 

4.3.  Revisão Integrativa da Literatura 

“A Enfermagem, como qualquer outra disciplina, necessita de produção e de renovação contínuas 

do seu próprio corpo de conhecimentos, o que apenas poderá ser assegurado pela Investigação.” (OE, 

2006)  

Torna-se um desafio para os ESMP pegar nos problemas ou lacunas encontradas na sua prática do 

quotidiano, com o intuito de melhoramento desta, e transformar uma questão de investigação de quali-

dade e posteriormente em projetos aplicáveis. No sentido de facilitar esse processo, é necessário afunilar, 
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ser-se específico na formulação da questão de investigação, que é fundamental em todas as investigações 

de qualidade em SM (Agee, 2009 cit. in Sampaio, Sequeira, 2020). 

Inicialmente foi discutido com o Enfermeiro Orientador e o Professor Orientador do EC a ideia origi-

nal, e a partir deste ponto de partida se iniciou a exploração de diferentes possibilidades, o que, com base 

num problema identificado durante a prática do EC, gerou um leque alargado de tópicos de investigação, 

o que permitiu-me explorar diferentes pontos de vista sobre a mesma temática e posteriormente definir 

o que se pretende investigar de modo mais específico e clarificado. 

A investigação vem dar um impulso relevante à prática da Enfermagem como disciplina científica, na 

identificação e na designação de práticas e saberes com base na evidencia científica específicos e ineren-

tes à Enfermagem. 

Na área da saúde, a boa prática profissional realizada por profissionais especialistas na área, em equi-

pas multidisciplinares integrativas e interventivas, é muitas vezes, a chave principal para um melhora-

mento significativo, aceitação e lidação da condição de saúde, adesão terapêutica, promoção da saúde e 

prevenção da doença ou descompensação, por parte da pessoa doente, da família e comunidades. Assim, 

como ser contributivo para a diminuição do estigma ligado à doença mental por parte da pessoa doente, 

da família e comunidade, e até mesmo outros profissionais de saúde. 

As ESMC permitem a continuação de prestação de cuidados à pessoa doente no pós-alta, constituem-

se de um papel fundamental e privilegiado no sentido que, pela sua proximidade, têm a oportunidade 

observar e avaliar a adaptação da pessoa doente e seus cuidadores informais, identificar problemas pre-

sentes e/ou potenciais, assim como as variáveis que possam ser condutoras de desadaptação ou descom-

pensação, de intervir junto do pessoa doente e seus cuidadores informais de modo a facilitar a integração 

e adaptação, no ambiente real e comunidade onde este se encontra inserido, e posteriormente avaliar 

resultados das intervenções realizadas ao longo do tempo e readaptar a sua prática. 

Faz parte do perfil do Enfermeiro Especialista estar incutida a procura da melhoria e atualização dos 

seus conhecimentos na sua prática profissional, tendo sempre como base a evidência científica, com o 

intuito de promover uma prestação de cuidados especializada e adequada com base científica sustentada 

e provendo a aplicação de custos e recursos sustentável (Pedrolo et al., 2009). 

A prática baseada na evidência em enfermagem vai de encontro à resolução de problemas identifi-

cados pelo profissional no momento da tomada de decisão, que integra uma ponderação e avaliação da 

situação tendo em conta o cliente (pessoa doente, família, comunidade) com base na mais adequada e 
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recente evidência científica na aplicação na sua prática profissional especializada (Galvão et al., 2004; 

Pedrolo et al., 2009; Santos et al., 2007). 

Segundo a OE a investigação em enfermagem comporta um “processo sistemático, científico e rigo-

roso que procura incrementar o conhecimento nesta disciplina respondendo a questões ou resolvendo 

problemas para benefício das pessoas doentes, famílias e comunidades” (OE, 2006,). Considerando isto, 

a investigação em enfermagem proporciona o crescimento e maturação de uma prática baseada na evi-

dência compreendendo as várias dimensões da saúde ao longo do ciclo vital do cliente (pessoa doente, 

família e comunidade), de modo individual ou em grupo. 

 

Definição de Objetivos para a revisão integrativa da literatura  

A formulação de objetivos deverá ser clara e focada na resolução do problema ou lacuna identificado, 

visando os resultados a atingir (Mão de Ferro, 1999). Esses deverão ser claros, mensuráveis, viáveis na 

sua execução e avaliação (Ruivo et al., 2010). 

Assim, o objetivo geral pretendido é:  

• através da realização de uma Revisão Integrativa da Literatura comprovar as necessidades e 

dificuldades sentidas pela família na prestação de cuidados à pessoa doente com sintomato-

logia psicótica descritos na literatura, e identificar com base na evidencia científica a eficiên-

cia das intervenções de LSM a estes cuidadores, com um ou mais internamentos.  

E os objetivos específicos pretendidos são:  

• determinar quais as intervenções de LSM mais eficientes,  

• elaborar um programa de LSM aos cuidadores informais de pessoas com sintomatologia psi-

cótica. 

 

Planeamento da Revisão Integrativa da Literatura 

Para a Metodologia de Projeto foi decidido por uma Revisão Integrativa da Literatura por esta ser um 

método que combina diferentes estudos com base na evidencia científica com metodologias delineadas 

distintas sobre de um determinado fenómeno, de uma determinada questão, permitindo analisar e com-

preender os resultados de modo sucinto de vários estudos publicados, de um modo sistemático e abran-

gente (Botelho et al., 2011), assim como uma maior amostra de estudo. 
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A revisão integrativa da literatura é um método que permite a combinação de diferentes metodolo-

gias, sendo considerado um dos melhores métodos para iniciar um estudo e como um método específico 

que vai permitir a síntese de resultados obtidos através comparação.  

Esta metodologia é composta por formulação de um problema, pesquisa da literatura, analise de 

dados e avaliação crítica e demonstração dos mesmos, composta por etapas distintas (Botelho et al., 

2011; Souza et al., 2010; Galvão et al., 2004): 

 

1) identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração da revisão 

integrativa;  

2) estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou pesquisa de li-

teratura;  

3) definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/ categorização dos estudos;  

4) avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa;  

5) interpretação dos resultados e apresentação da revisão/síntese do conhecimento  

Esta Revisão Integrativa da Literatura surge com o intuito de demonstrar a eficiência das interven-

ções de LSM prestados aos cuidadores informais da pessoa com sintomatologia psicótica (população-

alvo), a partir de estudos científicos sobre o tema mais recentes, visto que no DSMP onde realizei o Ensino 

Clínico, de momento ser inexistente qualquer tipo de programa que vise qualquer tipo de intervenção à 

família. Esta é uma problemática e uma lacuna sentida ao longo o EC, assim como no quotidiano em con-

texto profissional, e muitas vezes relatadas por muitos familiares que acompanham os seus familiares 

abrangidos pela consulta de enfermagem das ESMC, como pelos próprios pessoa doentes que frequente-

mente referem ser incompreendidos pela família e amigos, levando ao aumento da ansiedade e deses-

pero, de tensão e conflitos no meio familiar, ao estigma, e no pior cenário, à recaída e reinternamento. 

 

1 - Identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração da revisão 

integrativa 

Após a identificação da problemática e encontrado o foco do tema que se pretende investigar, é 

crucial circunscrever com limites a questão de investigação, com o intuito de compreender o foco e a 

abrangência do tema que se pretende investigar. 



 
 

 
nov-21 | Página 55 

 

HELP to HELP | Programa de Literacia em Saúde Mental para Cuidadores Informais de Pessoas com Sintoma-

tologia Psicótica  

Para dar resposta à problemática e lacuna encontrada, e para traçar um plano de ação, foi necessário 

estabelecer uma questão de modo a facilitar a pesquisa sistematizada da literatura. Optou-se por aplicar 

o acrónimo PICO, que representa Patient (Pessoa/população ou problema), Intervention (Intervenção), 

Comparison/ Control (Comparação) e Outcomes (resultados). Estes são os 4 elementos-chave na constru-

ção da pergunta de investigação na pesquisa de evidencias (Santos et al., 2007). Nesta sequência, surge a 

seguinte pergunta de partida para a pesquisa: Quais as intervenções de LSM que demonstram eficiência e 

benefícios aos cuidadores informais de pessoas com sintomatologia psicótica, em contexto comunitário? 

2- Critérios de inclusão e exclusão: 

Agora que a questão sobre o que se pretende investigar se torna mais clara e especifica, as palavras-

chave da investigação devem ser definidas de modo a garantir que o foco de atenção da investigação 

mantem-se claro. Nesse sentido, foi realizada pesquisa nas bases de dados científicas na EBSCOhost ace-

dida pelo site da OE, de acesso limitado aos Enfermeiros inscritos, e PubMed de acesso livre. Tendo como 

limitadores da pesquisa: 

• os artigos desde 2015,  

• analisados por especialistas,  

• com população alvo com idade superior a 18 anos,  

• escritos em português ou inglês,  

• com acesso ao artigo na integral e com referências bibliográficas disponíveis em plataformas 

online.  

Foram obtidos 48 artigos na EBSCO e 71 artigos PubMed com as seguintes palavras-chave em inglês: 

psychoeducation AND psychosis AND effectiveness AND family NOT adolescente OR children. Do total dos 

artigos foram excluídos os artigos repetidos, os que a população-alvo de estudo não correspondia à pre-

tendida, os que não iam de encontro ao pretendido, de nível de evidência baixa e os de opinião.  

 

3 - Definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/ categorização dos estudos 

O processo de seleção dos artigos encontrados conduziu à seleção de 5 artigos para a inclusão nesta 

Revisão Integrativa da Literatura, tendo sido passado à análise aprofundada dos artigos e à divulgação de 

resultados pertinentes para a proposta de projeto, como poderá ser constatado na Tabela 1 que se segue. 

Tabela 1 – Estudos incluídos na Revisão Integrativa da Literatura 
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Estudo: Título, Auto-
res, País e Ano  

Tipo de estudo e nível 
de evidência  

Objetivo do Estudo  População/amostra e 
sua caraterização  

Interventions to im-
prove the experience 
of caring for people 
with severe mental 
illness: systematic re-
view and meta-analysis 
Yesufu-Udechuku, A.; 
Harrison, B.; Mayo-Wil-
son, E.; Young, N.; Wo-
odhams, P.; Shiers, D.; 
Kuipers, E.; Kendall, T. 
Reino Unido  
(2015) 

Revisão sistemática e 
meta-análise de ensi-
nos clínicos aleatórios 
Nível de Evidência ele-
vado 

Determinar se as inter-
venções realizadas aos 
cuidadores informais 
de pessoas com doença 
mental severa melhora 
a experiência do cui-
dado e reduz a sobre-
carga do cuidador. 

1589 cuidadores 
21 artigos analisados 

What do we know 
about family interven-
tions for psychosis at 
the process level? A 
systematic review 
Grácio, J; Gonçalves-Pe-
reira, M.; Leff, J. 
Lisboa, Portugal (2016) 

Revisão sistemática da 
literatura 
 
Nível de Evidência ele-
vado 

Identificar os ingredien-
tes ativos das interven-
ções à família para a 
psicose 

22 artigos 

Effectiveness of 
psychoeducational in-
terventions for family 
carers of people with 
psychosis: a sistematic 
review and meta-
analysis 
Sin, J.; Gillard, S.; Spain, 
D.; Cornelius, V.; Chen, 
T. 
Londres, Reino Unido 
(2017) 
 

Revisão sistemática e 
meta-análise 
 
Nível de Evidência ele-
vado 

Avaliar a eficácia da psi-
coeducação no bem-es-
tar dos cuidadores fa-
miliares, morbidades 
de saúde, e resultados 
relacionados com os 
cuidados. 
Identificar fatores de in-
tervenção (tais como 
duração da interven-
ção, tempo de con-
tacto, e diferentes mo-
dos de prestação), que 
podem moderar a eficá-
cia das intervenções. 

32 relatórios publica-
dos de ensaios clínicos 
aleatórios com um total 
de 2858 cuidadores. 

Family intervention for 
caregivers of people 
with recente-onset 
psychosis: a systematic 
review and meta-
analysis 
Ma, C.F.; Chien, W. T.; 
Bressington, D.T. 
Hong-Kong, China 
(2017) 

Revisão sistemática e 
meta-análise 
Nível de Evidência ele-
vado 

Fazer uma revisão siste-
mática da evidencia ci-
entífica da eficácia das 
intervenções nos famili-
ares cuidadores de pes-
soas com psicose recen-
temente diagnosticado 
comparado com o cui-
dado psiquiátrico usual. 

12 estudos 
1644 familiares 
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Comparar os efeitos de 
diferentes tipos de in-
tervenções familiares. 

Key elements of family 
intervention for schi-
zophrenia: a quantita-
tive analysis of na RCT 
Grácio, J; Gonçalves-Pe-
reira, M.; Leff, J. 
Lisboa, Portugal (2018) 
 

Estudo qualitativo de 
um ensaio clínico alea-
tório  
 
Nível de Evidência ele-
vado 

Identificar as estraté-
gias terapêuticos mais 
utilizados no programa 
de intervenção, forne-
cer uma base para de-
terminar a utilidade das 
diferentes estratégias 
ao longo da interven-
ção; explorar as dife-
renças entre as estraté-
gias que abordam os fa-
miliares com expressão 
de emoções altas e bai-
xas; definir variáveis re-
lacionadas com este 
processo que possam 
ser manipuladas em in-
vestigação futura. 

 
30 familiares no total. 
22 familiares de 19 pes-
soas com diagnóstico 
de esquizofrenia (ses-
sões de grupo), mais 8 
familiares em sessões 
individuais no domicí-
lio.  

Fonte: Autora do Relatório 

4 - Avaliação dos estudos incluídos na revisão: 

Para a avaliação da qualidade dos artigos, a sua viabilidade e evidência foram aplicadas as grelhas de 

avaliação critica da JBI, tendo os 5 artigos incluídos - 3 artigos de Revisão sistemática e meta-análise, 1 de 

Revisão Sistemática da Literatura e 1 Estudo qualitativo de um ensaio clínico aleatório - apresentado mais 

de 70% dos critérios presentes e recomendados pela JBI.  

5)  Interpretação dos resultados e apresentação/síntese do conhecimento disponível: 

Nas últimas décadas, vários estudos sobre a eficiência da intervenção familiar para cuidadores infor-

mais de pessoas com sintomatologia psicótica, em diferentes vertentes e abordagens, têm vindo a de-

monstrar um impacto positivo e benéfico no número de episódios de descompensação de pessoas com 

sintomatologia psicótica, podendo ser substancialmente reduzido e com menor intensidade. Outro ganho 

apontado para as pessoas doentes, tem sido a mudança de visão e atitude por parte dos vários membros 

da família para com a pessoa doente promovendo a sua reinserção no seio e reabilitação.  

Para que as intervenções realizadas à família, em sessões de grupo ou individuais, com ou sem a 

presença da pessoa doente, tenha uma maior eficiência, torna-se fundamental avaliar as necessidades e 

dificuldades sentidas pela família, assim como a saúde e bem-estar do cuidador principal, e traçar um 

plano de intervenção adequado de modo a dar resposta. 
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Dos artigos analisados pode-se ver que todos eles são congruentes no que toca à eficiência da inter-

venção familiar administrado por profissionais especializados, havendo ganhos em saúde e sociais na pes-

soa doente, não só no que refere aos episódios de descompensação e estabilização clínica e recovery, 

mas no estigma da família e sentido pela pessoa doente, levando a uma maior compreensão da impor-

tância da saúde mental e da doença, diminuindo os conflitos no seio familiar proporcionando um ambi-

ente mais positivo. 

Com a intervenção familiar aos cuidadores os benefícios são sentidos também no cuidador informal 

e nos membros da família através da aquisição de conhecimentos, competências e estratégias de coping, 

empatia para com a pessoa doente, partilha de experiência entre pares e suporte emocional de pares e 

profissionais especializados, o que conduz a uma diminuição da emoção expressa por parte do cuidador 

para com a pessoa doente, e diminuição do stress, ansiedade e sobrecarga sentida pelo cuidador, uma 

convivência e ambiente familiar mais harmoniosos. 

No artigo 1, pode-se constatar que a educação à família por si só é insuficiente, apesar de ser um 

componente de grande importância no providenciar conhecimento, um melhor entendimento sobre a 

doença, a sua evolução, sinais e sintomas de descompensação, o que leva à mudança de visão da família 

para com o familiar doente. Uma abordagem psicoeducacional e de suporte emocional é considerada 

mais ampla e adaptável a diferentes contextos clínicos, com a aplicação de várias estratégias e técnicas 

de intervenções, como se pode constatar no artigo 3, pois leva a um melhor entendimento dos cuidadores 

informais sobre a saúde mental, na perceção da sobrecarga sentida no cuidar de uma pessoa doente, 

assim levar a uma mudança na perspetiva e modo de cuidar do familiar.  

No artigo 5 pode-se concluir que estes benefícios apontados, podem ser sentidos quer em famílias 

com um familiar com doença mental crónica, como esquizofrenia, quer com um familiar que apresenta 

um primeiro surto psicótico, em especial na sobrecarga sentida pelos cuidadores ao longo do tempo. 

Nos vários artigos analisados, pode-se constatar que as intervenções focadas no cuidador informal 

melhoram a experiência do cuidar de pessoas com perturbação mental grave e a qualidade de vida, assim 

como reduz o sofrimento psicológico. Estes ganhos podem ser sentidos por pessoas que cuidam de pes-

soas diagnosticadas com o primeiro surto psicótico. Intervenções aos cuidadores devem ser consideradas 

como parte integrante dos planos de intervenção à pessoa com perturbação mental. Contudo, não se 

conclui quais as intervenções aos cuidadores mais eficazes.  

Capacitar os cuidadores informais tem impacto favorável nas pessoas doentes, na saúde dos cuida-

dores informais e membros da família.  
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Neste âmbito, perante a pergunta de partida para a pesquisa, “Quais os benefícios das intervenções 

de LSM à família de pessoas com sintomatologia psicótica na comunidade?”, foi possível comprovar os 

benefícios de intervenções de LSM aos familiares de pessoas com sintomatologia psicótica, assim como 

identificar quais a intervenções mais aplicadas, o formato das intervenções, e perceber quais as necessi-

dades e dificuldades sentidas pela família no ato de cuidar.  

A resposta à questão de pesquisa surge-nos da necessidade de compreendermos melhor as inter-

venções de LSM realizadas ao cuidador informal, que tantas vezes aborda os Enfermeiros cheios de dúvi-

das e desespero no seu olhar. Ao compreendermos melhor as necessidades sentidas por estes e perce-

bermos quais os ganhos em saúde que este tipo de intervenções podem ter, propomos a realização de 

um projeto neste âmbito com o intuito de colmatar as necessidades sentidas durante o EC por parte dos 

familiares, como parte integrante das competências do EESMP na educação em saúde mental, promoção 

e manutenção da saúde mental, prevenção da doença mental no cuidador informal, na promoção do 

empowerment familiar e no recovery da pessoa doente, assim como no combate ao estigma.  

Por empowerment pode-se entender por capacidade exponencial da pessoa, ou neste caso a família, 

“para assumir a o controlo da gestão da sua saúde / doença, resultado da evolução da autoconcessão de 

autonomia e responsabilidade, ultrapassando a atitude paternalista, de proteção e de tomada de decisão 

unilateral por parte do profissional de saúde, sonegando à pessoa o princípio ético da autonomia” (OE, 

2021) 

 

 

4.4. Intervenções de LSM aos Cuidadores Informais de Pessoas com Sintomatolo-

gia Psicótica 

A LSM, um conceito que abrange várias dimensões, é considerada como um conjunto de ferramentas 

essenciais na aquisição de estilos de vida saudáveis e protetores da SM, que comportem comportamentos 

de manutenção e prevenção da SM.  

Através da LSM é promovido o reconhecimento de alterações no próprio estado de bem-estar e de 

terceiros, se adota uma atitude atempada de atuação de modo a prevenir o surgimento ou agravamento 

de doença/ perturbação pré-existente.  
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Outro ponto benéfico da LSM, a nível da comunidade é o de aumentar a LSM nas pessoas, famílias, 

comunidades, com impacto na redução do estigma associado à doença mental e aos tratamentos ineren-

tes. 

Como medida promotora da cidadania em saúde, a DGS (2015) defende a realização de programas 

de LS e promoção do empowerment dos cidadãos para que responsáveis para com a sua saúde e por 

aqueles que deles dependem, com autonomia. A psicoterapia é uma das intervenções preconizadas com 

resultados positivos comprovados na promoção da LS e na participação dos cuidados (Lowenstein et al., 

2010; Sin et al., 2007; Early Psychosis Guidelines Writing Group, 2016 cit in OE, 2021). 

Os EESMP pertencentes à ESMC deparam-se com cuidadores informais que lidam com situações 

complexas de doença mental, algumas a longo prazo, constatando que estas não se encontram prepara-

das para lidar com estas situações, que apresentam insuficiente ou nenhum conhecimento, competên-

cias, o que conduz a um elevado grau de stress, sobrecarga e insatisfação. 

Ao realizarmos um projeto que preconize as várias vertentes LSM dirigidas aos cuidadores infor-

mais de pessoas com sintomatologia psicótica, vamos ao encontro do que é preconizado nas boas práticas 

de enfermagem no que toca ao impulsionar o empowerment da família e à participação favorável desta 

no recovery da pessoa cuidada, assim como na promoção da SM do cuidador informal, para que este, 

apesar da situação em que se encontra, conseguir melhorar a sua qualidade de vida. 

As intervenções familiares na psicose são complexas, são intervenções psicossociais com múlti-

plos componentes, o que pode ser desafiante para o profissional de saúde. A evidencia para com eficiência 

das intervenções familiares para psicose é forte e consistente (Grácio, Gonçalves-Pereira, Leff, 2018). 

Há todo um leque de diferentes abordagens intervencionais para a família, que podem ir de desde 

psicoeducação à terapia familiar, todas elas com reconhecimento favorável na resposta às necessidades 

das famílias através do compromisso que se assume entre profissionais e os cuidadores, como na obten-

ção de estratégias de coping e na capacidade de promover um ambiente familiar mais favorável no seio 

familiar (Pharoah et al. cit in Ma, Chien, Bressington, 2017). 

Na revisão integrativa da literatura realizada, as estratégias mais populares foram as de grupo de 

suporte e psicoeducação (Kuipers, Onwumere, Bebbington, 2004 cit. in Ma, Chien, Bressington, 2017; Sin 

et al., 2017).  
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No estudo realizado por Sin et al. (2017), foi constatado que as intervenções grupais multifamiliares 

são bastante populares, possivelmente por proporcionar a partilha de experiências e apoio entre pares, 

sendo um fator favorável à aderência e à redução dos níveis de stress e emoção expressa. 

 McFarlane (1991) sugere que os principais componentes devem ser conforme o que é pretendido 

na intervenção, e que é de grande importância estabelecer uma relação empática e de ajuda a família 

/cuidadores informais (Grácio, Gonçalves-Pereira, Leff, 2016).  

Os temas que são abordados com a família são: educação sobre a doença, treino de resolução de 

problemas, treino de estratégias de coping, treino de competências comunicacionais encorajando ao uso 

de um comunicação clara, expectativas da família, pontos fortes e dificuldades sentidas, o que leva ao 

conflito, sentimentos de perda, impacto negativo da doença na família, partilha de experiências entre 

pares e expansão das redes de suporte social,  (Grácio, Gonçalves-Pereira, Leff, 2016, 2018; Ma, Chien, 

Bressington, 2017; Sin et al., 2017).  

A razão pela qual a intervenção familiar se torna eficaz junto dos cuidadores está ligada ao fato 

de estes adquirirem conhecimentos de como identificar sinais e sintomas da psicose, aquisição de com-

petências e estratégias de coping e de comunicação que os ajuda a ajudar o seu familiar doente, e ter 

conhecimento de quais os recursos existentes na comunidade que podem recorrer (Kuipers, Onwumere, 

Bebbington, 2004 cit in Ma, Chien, Bressington, 2017). O incentivo à redução de situações de confronta-

mento direto entre a pessoa doente e os familiares com elevada emoção expressa, demonstraram eficácia 

na redução da emoção expressa pelos familiares (sobrecarga emocional, hostilidade e criticismo para com 

a pessoa doente) e (Leff et al., 1982; Leff et al., 1985 cit in Grácio, Gonçalves-Pereira, Leff, 2016) conse-

guindo-se  conseguir substituir o stress, ansiedade e criticismo por atitudes mais tolerantes e eficazes e 

de resolução de problemas (Grácio, Gonçalves-Pereira, Leff, 2016). 

Sin et al. (2017) vem mostrar que as intervenções familiares melhoram substancialmente a experi-

ência de cuidar, a eficiência em lidar com as exigências do cuidar, o que por sua vez vem diminuir as 

morbilidades no global e a sobrecarga sentida, o que traz um aumento de bem-estar e qualidade de vida 

do cuidador (Sin, et. al., 2017). 

A redução de elevados níveis de emoção expressa foi considerada por Brown et al. (2009) como a 

base fulcral para o sucesso das intervenções familiares, ou seja, demonstra ser não somente benéfico 

para o progresso do tratamento, mas também para a diminuição do sofrimento e sobrecarga sentidos 

pelos familiares cuidadores (Aldersay, Whitley, 2005; Palli et al., 2011 cit in Ma, Chien, Bressington, 2017). 
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O que se pretende com as sessões de grupo é aliviar o sentimento de sobrecarga emocional nos 

cuidadores, diminuir os níveis de stress sentidos, e promover o empowerment para lidar com a pessoa 

doente de um modo eficiente nos desafios do quotidiano, promovendo a sua independência (Chie net al., 

2015 cit in Ma, Chien, Bressington, 2017).  

A importância de escutar os participantes cuidadosamente, reconhecer a sua experiência, refor-

çar os seus pontos fortes, reconhecer as suas dificuldades são outros fatores a ter em conta, o que vem 

reforçar a ideia de que as intervenções devem ser focadas nas necessidades sentidas pelos familiares e 

não impor uma estrutura rígida nas sessões, onde o profissional de saúde deverá assumir um papel mul-

tifacetado de suporte, mediador e professor (Grácio, Gonçalves-Pereira, Leff, 2016). Neste sentido, Grá-

cio, Gonçalves-Pereira, Leff (2016) referem a importância de se combinar sessões individuais com as de 

grupo, que podem ir desde psicoeducação à psicoterapia multifamiliar. 

É importante reconhecer as necessidades dos cuidadores como pessoas individuais, e dissociada 

da pessoa a quem prestam cuidados, os seus pontes fortes e maiores dificuldades, nesse sentido, e como 

já mostrado na revisão integrativa da literatura, previamente às sessões de grupo multifamiliar, propõe-

se a realização de uma entrevista à família, pouco antes da alta, de modo a fazer um levantamento das 

necessidades dessa família /cuidador informal, para que juntamente com este seja traçado um plano de 

atuação adaptado a essa família. 

 

4.4.1. PSICOEDUCAÇÃO AOS CUIDADORES INFORMAIS 

Psicoeducação foi uma denominação criada por Hogarty e os seus colegas nos EUA (Anderson et 

al., 1980 cit in Grácio, Gonçalves-Pereira, Leff, 2018), em que a maioria das intervenções familiares na 

psicose começaram a ser designadas dentro desta denominação (Eack, Schooler, Ganguly, 2007; Jewell, 

Downing, McFarlane, 2009 cit in Grácio, Gonçalves-Pereira, Leff, 2018).  A psicoeducação pode ser defi-

nida como um combinado de abordagens que visa ajudar, nesta situação em especifico, os cuidadores 

informais através da aprendizagens sobre doença mental do seu familiar, o tratamento, o diagnóstico e o 

prognóstico, os direitos da pessoa doente e sua família, modos de lidar com a situação de crise provocada 

pelo surgimento da doença num elemento da família, provendo as estratégias de adaptação e de coping, 

comunicacionais e de resolução de problemas, ao mesmo tempo que proporciona suporte emocional e 

encorajamento para mudança de foco do passado para um futuro mais promissor. Isto com o intuito de 

ajudar a compreender a experiência vivida de um modo mais positivo, reduzir o stress na família, a sobre-
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carga sentida, o que por sua vez vai influenciar positivamente o meio familiar e a pessoa doente no per-

curso da doença e no seu quotidiano (Pinto, Pereira, 2015; Sin et al., 2017; Grácio, Gonçalves-Pereira, Leff, 

2018). 

Seguindo as linhas orientadoras da World Schizophrenia Fellowship (1998), as intervenções psi-

coeducativas apresentam como objetivos principais: alcançar os melhores resultados possíveis de saúde 

e funcionais da pessoa com doença mental, e aliviar o sofrimento e outras consequências negativas pro-

vocada pelo surgimento da doença no seio familiar. Procura-se através de uma abordagem profissional 

multidisciplinar com os familiares, apoiar e potenciar o seu empowerment na reabilitação da pessoa cui-

dada (Gonçalves-Pereira et al., 2006 cit. in Pinho, Pereira, 2015; NICE, 2009 cit in Grácio, Gonçalves-Pe-

reira, Leff, 2016). 

Num estudo realizado por Pinho, Pereira (2015) sobre os ganhos obtidos da psicoeducação fami-

liar da pessoa com esquizofrenia, foi constatada eficácia na diminuição de “recaídas e reinternamentos, 

após um ano do final do programa comparativamente com o grupo experimental, em que apenas um 

pessoa doente do grupo dos familiares que foram submetidos ao programa psicoeducacional foi inter-

nado (10%) e no grupo de familiares que não foram submetidos ao programa foram internados seis pes-

soa doentes (60%), no mesmo período de tempo” (Pinho, Pereira (2015). 

A psicoeducação, como parte integrante de um plano terapêutico estratégico juntamente com 

outro tipo de intervenções, em sessões multifamiliares ou individuais, com ou sem o doente, vai permitir 

à adoção de comportamentos mais adequados e preventivos para a manutenção da SM da família, o que 

exige por parte do EESMP numa abordagem aberta e igualitária, em que se pretende um compromisso 

mútuo entre os intervenientes (OE, 2021). A psicoeducação é vista como um instrumento crucial para os 

EESMP, pois vai permitir capacitar a família através da compreensão da doença e do que esta comporta 

no seu familiar doente, assim como percecionar as suas necessidades efetivas e sobrecarga. 

Segundo a OE (2021) o EESMP aplica a psicoeducação com o intuito de: “impulsionar relações ori-

entadas pelo respeito e pela reciprocidade; aumentar a autoestima; aumentar a esperança; favorecer a 

autodeterminação; favorecer o autocontrolo; apoiar o crescimento pessoal.”  

“O EESMP concretiza esta boa prática realizando programas psicoeducativos como meio eficaz de 

chegar à família visando sobretudo o acesso personalizado e facilitado à informação que se pretende co-

municar (OE, 2021). 
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Grácio, Gonçalves-Pereira e Leff (2016) sublinham como componente importante para o sucesso das in-

tervenções familiares a criação de um ambiente favorável à aprendizagem e adequado aos temas a abor-

dar, que devem ser de caracter flexível e aberto, assim como o tipo e qualidade da relação estabelecida 

entre os vários intervenientes (profissionais de saúde e cuidadores). A OE (2021) refere ainda que deve 

ser permitido a adaptação dos recetores à informação e respondendo às dúvidas destes, ajudando no 

processo adaptativo e na compreensão da experiência sentida. 

Segundo diretrizes da OE (2021), os programas psicoeducativos desenvolvidos com base científica 

e prática baseada na evidência, os temas que poderão ser abordados são:  

• relativamente à doença: causas, evolução e prognóstico, sinais e sintomas de descompensação, 

• Opções de tratamento e reabilitação, prevenção de recaídas 

• estratégias de coping  

• técnicas de resolução de problemas 

• estratégias de redução dos níveis de stress 

• treino de estratégias de comunicação eficaz 

• estigma 

Conforme já referenciado anteriormente, as intervenções psicoeducativas realizadas em grupos de 

familiares são as mais eficientes e populares, em que mais do que aquisição de conhecimentos sobre a 

doença, é o estabelecimento de relação de ajuda e de compromisso terapêutico entre os profissionais e 

os familiares, conduzindo a um sentimento de pertença, de que não se encontram sozinhos neste pro-

cesso (Pinho, Pereira, 2015; Sin et al., 2017). Neste sentido, perspetivando a delineação de um projeto 

neste âmbito, opta-se como abordagem intervencional as sessões de grupo, sendo realizada primordial-

mente uma sessão motivacional e de recrutamento individual a cada família em forma de entrevista de 

enfermagem. O que vai proporcionar o levantamento das características da família, identificar as suas 

dificuldades e necessidades comprometidas, avaliar os seus conhecimentos e crenças, nível de sobrecarga 

percecionada, nível de emoção expressa, stress, recursos existentes, as estratégias de coping aplicadas. E 

posteriormente traçar um plano intervencional adaptado a essa família. 

 

4.4.2. CONSULTA DE ENFERMAGEM INICIAL 

Uma pessoa perante uma situação de grande stress, causadora de sofrimento, vê no enfermeiro 

alguém que o poderá ajudar na procura de resolução, de alívio. Mckinnon, Michels, Buckley (2018), vêm 
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confirmar que quando uma pessoa sente de esperança em conseguir ajuda, dá-se uma maior motivação 

no encontro da resolução ou atenuação do seu problema, sendo fulcral, numa entrevista inicial, o esta-

belecimento de uma relação terapêutica e de ajuda entre o profissional de saúde e a pessoa em situação 

vulnerável.  

O EESMP como ele próprio instrumento de intervenção na relação terapêutica, pode representar 

ter mais influencia sobre as pessoas de quem cuida do que alguma terapêutica farmacológica. Com base 

nesta premissa a consulta de enfermagem à família é contemplada pela entrevista realizada e contribuí 

para um momento terapêutico importante para a promoção da saúde da família necessitada de ajuda.  

Segundo Chalifour (2009), em atmosfera adequada, a entrevista é um momento de interação ver-

bal formal entre o profissional de saúde e o cliente, neste caso em particular, a família, que durante a qual 

os intervenientes apresentam uma postura consoante a compreensão e integração dos seus papéis, das 

suas características, do tema abordado, dos objetivos pretendidos, do contexto e do tempo disponibili-

zado por ambas as partes. A mesma deve ter em conta os vários processos de vulnerabilidade, necessida-

des e agravamento da relação familiar com a pessoa doente, assim como na situação de saúde do cuida-

dor e em específico dos diferentes grupos a que pertence, tendo sempre em vista as suas potencialidades 

e as suas limitações, sua complexidade.  

Apesar de a entrevista não ser uma técnica específica e exclusiva de enfermagem, é uma ferra-

menta necessária na identificação de necessidades alteradas ou comprometidas para a realização de um 

diagnóstico de enfermagem, intervenções e sua avaliação, para além de estar consagrada no Regula-

mento de Competências Específicas do EESMP comtempladas pela OE (OE, 2021). 

A SM com a consulta de enfermagem tem muito a beneficiar, pois esta, sendo uma das atividades 

autónomas do EESMP, torna-se um momento de excelência de estabelecimento relacional, sendo um 

recurso terapêutico de fácil acesso visto que o enfermeiro é, muitas vezes, a quem a família com maior 

facilidade contata e recorre. Esta providência um cuidado baseado em conhecimento científico, que pro-

cura qualidade de vida proporcionando um ambiente de cuidado empático, com o intuito de conduzir à 

mudança de atitudes e comportamentos do cliente. A consulta de enfermagem, que também é um pro-

cesso que obedece a uma sistematização que contempla várias etapas, também constitui um momento 

de melhorar a LSM da família de modo personalizado e individual. 

A consulta de enfermagem deverá priorizar um espaço privado, pois vai permitir aceder ao mundo 

privado da família com as suas próprias representações (história familiar e pessoal, partilha de situações 

geradoras de conflito no seio familiar, crenças e valores, expectativas, etc.) e momento dinâmico de troca 
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entre o enfermeiro e a família ou cuidador principal, onde este se sinta livre de identificar e expressar as 

suas dificuldades, os seus problemas, procurar soluções de resolução com a ajuda do enfermeiro, livre de 

críticas negativas ou julgamentos, com respeito pela sua singularidade e sofrimento (OE, 2021). Para isto, 

é preciso ter em conta o contexto socioeconómico e cultural, idade e género, escolaridade e o contexto 

ambiental para melhor adequar o modo de comunicação. 

A comunicação (verbal e não verbal) eficaz e adequada, de acordo com o nível de alfabetização e 

competência cultural da pessoa que se encontra à nossa frente, também é de especial relevância, po-

dendo ser facilitador no estabelecimento relacional na consulta de enfermagem, pois esta deve ser ade-

quada à pessoa que está perante nós, de fácil compreensão, promover a escuta ativa e observação crítica 

no domínio da saúde mental, de modo a que a pessoa não seja meramente informada, mas sim influenciar 

decisões que conduzam à alteração de atitudes e comportamentos conducentes com a melhoria da sua 

saúde mental e a pessoa cuidada. 

A consulta de enfermagem, não sendo estanque, mas sim um processo dinâmico, deverá estar 

aberta a novas possibilidades de performance por parte do enfermeiro, novas estratégias a aplicar, favo-

recendo o conhecimento e reconhecimento da pessoa como principal ator da sua história como ser único 

e social.  

O estabelecimento de empatia é crucial para uma família que se encontra vulnerável, e assim 

prevenir para o comprometimento da criação de uma relação interpessoal de confiança, contudo é ne-

cessário delinear limites e metas para a consulta, visto que a pessoa pode ter dificuldade em revelar de 

imediato a sua história e vivências, dificuldade na expressão de sentimentos por diversos motivos (vergo-

nha, não ter critica para as dificuldades que apresenta), ou simplesmente ter reseio de ser criticado ou 

julgado, pelo que se preconiza uma aceitação similar. Aqui é importante ter em conta não só o sofrimento 

da pessoa, mas inclusive às reações e resposta, com o intuito de fortalecer a relação terapêutica de con-

fiança (Mackinnon, Michels, Buckley, 2018). 

A consulta de enfermagem com vista o sucesso no que é pretendido, e de caráter motivacional 

para a aderência ao programa de intervencional multifamiliar, deve ser baseado nos seguintes pontos, de 

modo a conduzir a sua performance: 

- No estabelecimento de ambiente de empatia favorecedor de relação de ajuda. Isto vai ajudar a 

pessoa a aliviar tensão e ansiedade; 

- A família ou cuidador deve ser visto deverá como seu semelhante, como um ser único e holístico, 

com dignidade, respeito e valor que detém;  
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- Deve-se ter em conta a filosofia de vida da família, sem julgamentos ou críticas depreciativas; 

- Deve ser aplicada a escuta ativa empática promovendo a proximidade para que a pessoa se sinta 

encorajada a pensar e expressar as suas dificuldades e tomar uma decisão consciente; 

- Deverá ter-se em conta os recursos e competências que a família apresenta, valorizando-as em 

prol das limitações e dificuldades;  

- Explorar os motivos de comportamentos e atitudes da família para ajudar no reconhecimento 

de sobrecarga sentida e impulsionar a adesão às sessões de grupo de suporte. 

Sendo a família o principal suporte dessa pessoa, é um forte elemento contributivo para a reabi-

litação e recovery da pessoa doente. Sendo que, a consulta de enfermagem à família, contribui para esse 

fim através proteção e promoção da saúde mental no cuidador, prevenção da doença mental neste, e 

para a melhoria do estado da doença da pessoa cuidada ou para a diminuição da prevalência dos sinais e 

sintomas agudos da doença ou mesmo a sua cronicidade, através da redução do risco. 

 

4.4.3. SESSÕES DE GRUPO MULTIFAMILIAR 

Nos diversos contextos de assistência à SM, a intervenção grupal constitui um dos recursos tera-

pêuticos a que o EESMP pode recorrer. Ao longo dos tempos a enfermagem tem ganho terreno nas inter-

venções terapêuticas grupais, sendo SM no âmbito comunitário, próxima das pessoas doentes e famílias, 

um dos principais responsáveis por esse crescimento, com diferentes populações alvo. Isto é, a sua inter-

venção pode ser dirigida à comunidade, à família, a grupos de multifamiliares, a grupos de pessoa doen-

tes, em que os vários elementos que compõem o grupo partilham características e objetivos idênticos.  

O grupo terapêutico multifamiliar não deve ser encarado como um mero grupo de pessoas alea-

tórias. Segundo Loomis (1979) e Guimón (2002), é antes, um grupo de pessoas interdependentes que 

partilham características idênticas e com objetivos similares, que interagem entre si e se interligam na 

concretização de atividades para atingir um determinado objetivo. Tendo um bom leque de informação, 

esta intervenção grupal constitui-se de uma boa fonte de aprendizagem para os cuidadores informais, 

sendo que as intervenções de grupo vão de encontro às necessidades e dificuldades sentidas por estes no 

quotidiano. Este tipo de intervenção tem como pilar basilar o apoio emocional e suporte mútuo entre 

pares, a melhoria das capacidades de comunicação, estratégias de coping, contribuindo para a redução 

do isolamento social e estigma social sentido pelos cuidadores informais, logo redução do sofrimento 

(Guimón, 2002; Bechelli e Santos, 2004).  
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As sessões de grupo multifamiliar para cuidadores informais de pessoas com sintomatologia psi-

cótica, onde recebem informação adequada sobre a doença e tratamento, bem como aconselhamento 

familiar que lhes preste apoio emocional e estratégias de como lidar com a pessoa doente, vai dar uma 

maior preparação para cuidar e lidar com as diferentes situações intervenções promovendo a redução do 

isolamento social e sobrecarga das famílias, e ainda promover a resolução de problemas (Grácio, Gonçal-

ves-Pereira, Leff, 2018).  

Segundo vários autores, o melhor momento para convocar a participação dos cuidadores infor-

mais nas sessões de grupo é na fase aguda da doença, constituindo-se esta altura a que estes se encon-

tram mais motivados para procurar ajuda juntos dos profissionais de saúde, na procura de informação 

que lhes dê suporte e orientação. O quanto mais precoce for a intervenção junto dos cuidadores infor-

mais, maior a probabilidade de o prognóstico da doença ser favorável (Linszen, Dingemans, Lenior, 2001 

cit. In Lieberman e Murray, 2012). 

Vários estudos são explícitos na importância da participação da família na reabilitação da pessoa 

doente. Isto implica que esta compreenda a pessoa doente, seja detentora de conhecimento e entendi-

mento da sintomatologia da patologia, não meramente para estar desperta para alterações, como tam-

bém para poder proporcionar um ambiente favorável à recuperação do seu familiar, diminuído a possibi-

lidade de descompensação da doença e promover a adesão terapêutica.  

Nesta visão, o Enfermeiro ESMP tem um papel primordial em capacitar a família na proteção e 

promoção da sua SM na lidação com a pessoa doente. A realização de sessões de grupo com o intuito de 

melhorar a LSM da família, que vise não só a integração de conhecimentos e a compreensão destes na 

sua SM, mas também capacitar os indivíduos para a ação, em família individual ou em grupo, vem pro-

porcionar alívio ao sofrimento e à tensão no seio familiar, diminuição do estigma e possibilitar uma melhor 

adaptação, que implicitamente vai contribuir para a reabilitação da pessoa doente por meio de melhora-

mento funcional, emocional e social. 

Sessões de LSM em grupo multifamiliar vai proporcionar à família sentir-se integrado no grupo de 

pares, onde o objetivo primordial é idêntico entre os elementos do grupo de pares, e que não está sozinha 

e que há outras famílias a sentir as mesmas dificuldades e desalentos. 

Stuart e Laraia (2001) vem demonstrar a importância de o EESMP incutir em si mesmo um papel 

de liderança e democrático, para promover interação grupal entre pessoas pares e coesão grupal, contri-

buindo para uma atmosfera de união sendo mais terapêutica do que sessões psicoeducativas individuais. 

Isto verifica-se não só por se proporcionar uma identificação entre os vários pares do grupo, bem como 
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partilha de experiências e estratégias de lidação e resolução de problemas, o que vai induzir a uma maior 

motivação e compromisso. O EESMP não intervém individualmente cada pessoa do grupo de modo direto, 

mas incita a entreajuda grupal por meio da interação entre os vários elementos, traduzindo-se num grupo 

de relações interpessoais (Benner, 2001). 

Nas sessões de grupo, o EESMP ao estabelecer uma relação terapêutica e de ajuda, mostrando 

interesse pelas dificuldades e preocupações dos diferentes elementos do grupo, como conselheiro e me-

diador do grupo, vai transmitir empatia, confiança e tranquilizar o grupo, incentivando os mesmos para a 

ação, para a integração de conhecimentos, modificação de atitude para com o familiar doente, para a 

gestão na crise, para a encontrar novos caminhos para ultrapassar obstáculos, a procurar apoios na co-

munidade, assim como outras terapêuticas que sejam mais favoráveis  (Stuart e Laraia, 2001). O reforço 

positivo passado pelo EESMP e pelo grupo leva a um aumento da autoestima, autoconfiança e tranquili-

dade. A pessoa não se sente sozinha, isolada, mas com sentimento de pertença e que não é o único a 

passar por estas dificuldades. 

A proximidade gerada numa intervenção terapêutica grupal, aplicada às famílias ou pessoas do-

entes, onde os elementos do grupo se encontram face-a-face, onde são previamente selecionados, tem 

demonstrado diversas vantagens como eficácia no sentido que promove a redução e lidação com emo-

ções e sentimentos negativos, como a culpa, a ansiedade, depressão, raiva, e consequentemente leva ao 

combate do isolamento e do estigma social, visto que dentro do grupo e num ambiente longe de criticas 

e julgamentos cruéis, é-lhes permitido falar abertamente sem correr o risco de se ser julgado e partilhar 

os seus problemas, as suas dificuldades, pensamentos e sentimentos (Bechelli e Santos, 2004). Nesta par-

tilha vai haver também haver quem relate como ultrapassou dificuldades, ajudar o outro, com a sua ex-

periência e vivencia, a encontrar soluções, percursos. Com acompanhamento e orientação do profissional 

de saúde, torna-se notório um melhoramento da saúde mental dos elementos constituintes do grupo. 

Dentro do grupo é crucial que seja proporcionado um bom ambiente, uma atmosfera de confiança 

e confidencialidade, sem julgamentos ou críticas desconstrutivas, no âmbito de levar a uma abertura pro-

gressiva dos vários elementos do grupo, partilha autêntica e mútua, sem medos ou ‘vergonhas’. 

Segundo Pinho e Pereira (2015) as sessões de grupo com familiares, tendo como ponto de partida 

as dificuldades e problemas das famílias, devem ter uma média de seis semanas de duração, ou seja, o 

mínimo de seis sessões semanais para a obtenção de ganhos. Guimón (2002) vem sublinhar a importância 
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de sessões de grupo orientadas para a ação, como é o caso de sessões de LSM, aplicando técnicas cogni-

tivo comportamentais, o estabelecimento de regras e objetivos terapêuticos claros, de modo a ter um 

limite temporal da intervenção.  

No final, o feedback positivo e de apoio no grupo vai desempenhar um papel de construção e de 

mudança pessoal e social, constituindo um elemento-chave na aprendizagem interpessoal. Para que este 

fator funcione é importante que o enfermeiro seja o mediador no equilíbrio entre o feedback positivo e 

corretivo na comunicação, para que se mantenha um bom entendimento e ambiente entre os diferentes 

elementos do grupo, mesmo quando estes apresentam perspetivas diferentes sobre determinado ponto. 

A psicoeducação inserida a sessões de grupo de apoio multifamiliar tem demonstrado resultados 

positivos em diversos campos da saúde por ter como base a SM das pessoas que se encontram em pro-

cessos de sofrimento, como é o caso dos grupos que trabalham no âmbito do cancro da mama, entre 

outros. Estudo científicos com base na evidencia referem que pela mudança de comportamento e de 

estilo de vida, entre os benefícios se encontra o aumento da capacitação de lidar com as adversidades 

inerentes à doença, diminuição dos níveis de stress, diminuição da prevalência de sintomatologia depres-

siva e ansiedade, havendo uma obtenção de ganhos em saúde. 

 

 

4.5.  Planeamento do Projeto 

O planeamento das intervenções a desenvolver faz parte do exercício profissional de enfermagem 

para responder o mais adequado possível aos objetivos traçados perante as necessidades comprometidas 

ou dificuldades encontradas por parte do cliente, isto vai permitir prever quais os recursos necessário e o 

tempo para atingir determinado fim. 

Após a análise e aquisição de conhecimentos para o desenvolvimento do projeto, incluindo as 

necessidades e dificuldades mais sentidas pelo cuidador informal e as alterações na sua SM, aquando 

prestação de cuidados à pessoa doente, segundo a literatura e a prática profissional, assim como a análise 

da situação, que inclui também a análise dos fatores facilitadores ou que podem constituir um obstáculo 

à adesão do programa, procedeu-se à tomada de decisão quanto ao planeamento da intervenção. 

A LSM constitui-se como um instrumento chave na promoção da saúde mental e prevenção do 

surgimento da doença mental, e gestão da doença mental. 
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Os cuidadores informais, pela situação inerente ao cuidador de uma pessoa com doença mental, 

necessitam de aprofundar conhecimentos dos quais não são detentores e competências para ajudar o 

seu familiar, assim como competências próprias que os leve a promover a sua saúde mental. 

Aceitando que a LSM está inerente à capacidade de procura e aplicação dos conhecimentos para 

a ação, quer em proveito próprio quer dos que o rodeiam, surge o projeto “HELP to HELP” - Um programa 

de LSM Multifamiliar aos Cuidadores Informais de Pessoa com Sintomatologia Psicótica. O projeto cons-

titui-se por duas etapas essenciais e necessárias: 

(I) Consulta de Enfermagem individual aos cuidadores informais de pessoas que apresentem sinto-

matologia psicótica (Apêndice I); 

(II)  Sessões de grupo multifamiliar (Apêndice II). 

As duas etapas são constituintes do programa e encontram-se interligadas, pois não é possível passar 

para a segunda etapa sem antes se realizar a primeira.  

A primeira etapa vai permitir para conhecer o cuidador informal, identificar quais as necessidades 

que se encontram comprometidas, dificuldades sentidas e potencialidades existentes onde será realizado 

um questionário ao cuidador para obtenção de dados (Apêndice III). Posteriormente será traçado um 

plano de atuação juntamente com o cliente de modo a motivar à mudança e recrutar para as sessões de 

grupo, explicando os temas que podem ser abordados e as suas vantagens. Neste momento será lhe en-

tregue um folheto informativo sobre o programa (Apêndice IV). 

Só após a realização da Consulta de Enfermagem a vários cuidadores informais (os suficientes para 

se formar grupo), passa-se para o delineamento definitivo do plano das sessões com os temas a abordar 

e o número necessário de sessões para aquele grupo, estabelecendo prioridades. 

A segunda etapa embarga sessões fundamentais que estarão presentes sempre que haja uma repe-

tição do programa com temas como “Desmistificar a doença mental”, a Importância da SM no seio fami-

liar”, “Abordagem à Sintomatologia Psicótica”, “Repercussões da doença mental no seio familiar”, “A im-

portância do ambiente familiar favorável à recuperação da pessoa doente”, “Como lidar com o meu fami-

liar doente”, “Partilhar ajuda a aliviar o sofrimento”, “Como promover a minha saúde mental”, “Rever é 

aprender”. Nesta última sessão, para além da revisão de conteúdos é solicitado que seja feita uma avali-

ação do programa com espaço para sugestões através do questionário de satisfação (APÊNDICE V) e ques-

tionário de avaliação da intervenção (Apêndice VI).  
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É de sublinhar que as sessões se movem com o seu próprio dinamismo, podendo ser readaptado a 

ordem das sessões conforme as necessidades, e até mesmo introduzir temas que se mostrem importantes 

para o grupo. 

É importante que o público-alvo perceba a importância da sua própria SM e no seio familiar como 

catalisador da recuperação da pessoa doente. 

Durante as sessões de grupo irão ser distribuídos panfletos de alguns dos temas abordados, sendo o 

de «Quebrar Limites» um exemplar (Apêndice VII). 

Para potencializar a cooperação no projeto, realizou-se uma formação aos profissionais de saúde 

pertencentes às ESMC sobre a “Vamos falar de Saúde Mental” (Apêndice VIII).  

Para motivar o cuidador informal na adesão às sessões de grupo multifamiliar, realizou-se um 

póster de divulgação do programa (Apêndice IX), que será colocado em locais estratégicos, também com 

o intuito de outros cuidadores informais, que não tenham nesse momento o seu familiar internado, mas 

que sintam dificuldades em manter e promover a sua SM, assim como em compreender e lidar com a 

pessoa de quem cuidam, possam ingressar no programa. 

Os registos de enfermagem quer da Consulta de Enfermagem, quer da avaliação final do programa 

serão realizados em nota geral no SClinico no processo da pessoa doente, o que proporciona, para além 

do registo da evolução do programa naquela família, a partilha de informação nas equipas multidisciplinar 

do DPSM. 

 

4.5.1.  OBJETIVOS DO PROJETO 

o Promover o empowerment no cuidador informal na promoção da sua saúde mental através do 

aumento de LSM e de um maior entendimento da doença mental. 

o Aumentar competências dos cuidadores informais na gestão do processo da doença da pessoa 

com sintomatologia psicótica, contribuindo para a reabilitação da pessoa cuidada. 

o Diminuir o estigma associado à doença mental 

 

 



 
 

 
nov-21 | Página 73 

 

HELP to HELP | Programa de Literacia em Saúde Mental para Cuidadores Informais de Pessoas com Sintoma-

tologia Psicótica  

4.5.2.  RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

➢ Recursos humanos:  

o 1 EESMP que pertença à ESMC para a consulta de enfermagem à família  

o 2 profissionais de saúde para as sessões de grupo multifamiliar, em que no mínimo 1 é EESMP 

das ESMC e outro de outra categoria profissional de saúde adequado ao conteúdo da sessão 

(psiquiatra, psicólogo, assistente social) 

➢ espaço físico para a consulta de enfermagem à família 

➢ espaço físico para as sessões de grupo 

➢ material de apoio às sessões de grupo: panfletos, material de projeção e informático, coluna de 

som, cadeiras, mesas, comida (café, chá, bolachas) 

➢ papel e caneta para disponibilizar aos participantes nas sessões de grupo  

 

 

4.5.3.  DURAÇÃO 

Numa fase inicial, consoante as necessidades exigidas pelo problema encontrado, e porque este não 

é um programa de estrutura rígida, tornando-se oportuno a sua adaptação de conteúdos conforme as 

necessidades comumente demonstradas pela população-alvo, é preciso planear antecipadamente as ses-

sões multifamiliares após as consultas de enfermagem iniciais realizadas aos cuidadores informais, de 

modo que seja adequada ao grupo. O planeamento das sessões e os conteúdos a abordar, serão organi-

zados com base nos diagnósticos de enfermagem identificados. 

A consulta de enfermagem inicial à família estima-se que não ultrapasse 60 minutos, a realizar prefe-

rencialmente uma a duas semanas antes do início das sessões grupais, onde se pretende explorar as ne-

cessidades sentidas e expectativas da população-alvo, realizar diagnóstico de enfermagem, definir obje-

tivos conjuntamente, divulgar o programa e incentivar à adesão ao mesmo. 

A intervenção de grupo multifamiliar será semanal, com duração entre 60 a 90 minutos, composta no 

mínimo por 8 a 9 sessões semanais, conforme as necessidades do grupo, onde se irão aplicar as interven-

ções previamente planeadas. 
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Em caso excecional, em que a intervenção grupal unifamiliar, por esta apresentar impossibilidade de 

deslocação até ao DPSM, as intervenções terão uma duração mais curta por uma questão de recursos das 

ESMC, ficando estipulado uma duração aproximada de 30 minutos. 

As sessões de grupo são de caráter voluntário e não obrigatório, devido à dimensão territorial abran-

gida pelos cuidados prestados por esta instituição e à deslocação que pode implicar por algumas famílias, 

é aceitável, mesmo que não ideal, permitido a continuação na participação grupal. Na existência da repe-

tição do programa, essas famílias poderão integrar no novo programa e assim poderem fazer parte da 

análise avaliativa e comparativa final. 

 

4.5.4.  EXECUÇÃO 

Devido ao atual panorama de pandemia, ficou decidido iniciar o processo de implementação do 

projeto delineado apenas quando fosse segura a interação grupal entre os vários intervenientes. Pre-

visto o seu início assim que as condições epidemiológicas e recursos humanos e financeiros o permiti-

rem, e seja autorizado pela instituição. 

É de sublinhar que este projeto deverá ser implementado por EESMP inserido numa  ESMC mul-

tidisciplinar, por este ser detentor de maior proximidade com a família e mais prolongada no tempo. 

 

 

4.5.5. AVALIAÇÃO 

A avaliação do programa após a sua implementação, sendo um processo dinâmico pretende ava-

liar os resultados perante os objetivos propostos inicialmente. Se estes foram alcançados ou não, se as 

intervenções realizadas respondem à problemática identificada. Isto vi permitir refletir sobre a aplicabili-

dade do programa, a sua eficiência, necessidade ou não de readaptação, pontos positivos e negativos a 

melhorar. Este processo implica a comparação de dados obtidos previamente, na consulta de Enferma-

gem, e posteriormente às sessões de grupo multifamiliar. Para a avaliação final do programa serão entre-

gues questionários a realizar pelos cuidadores: 
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• O questionário de satisfação (APÊNDICE V) sobre o programa com espaço para sugestões para 

melhoramento do programa, assim como de temas que gostariam de ver debatidos.  

• O segundo questionário (APÊNDICE VI) é o de avaliação final, com base no questionário de avali-

ação inicial realizada na consulta de enfermagem priori às sessões de grupo multifamiliar. Este 

último permitirá avaliar a evolução dos cuidadores informais relativamente à sua SM e à lidação 

com a pessoa doente. Este providenciará dados para que seja possível avaliar se os objetivos fo-

ram alcançados, taxa de adesão às sessões de grupo e ganhos em saúde referidos pelos cuidado-

res informais e pessoa doente a seu cargo. Este questionário pretende-se aplicar novamente ao 

fim de 6 meses a 1 ano, visto que a literatura refere que muitos dos efeitos da participação no 

programa não serem sentidos de imediato após o término da participação do programa.  

 

4.5.6. DIVULGAÇÃO 

Esta fase é a qual se dá conhecimento ao público e outras entidades da apropriação do projeto de-

senvolvido, e a estratégia para ir de encontro ao problema identificado. 

Através da divulgação do trabalho desenvolvido, após a sua execução, contribui-se para a evolução 

da carreira profissional de enfermagem, para a Enfermagem como disciplina científica com base na evi-

dência e para o melhoramento dos cuidados prestados. Como referido por Ferrito et al., (2010) a divulga-

ção de resultados com base na evidência “(…) fornece informação científica aos clientes e a profissionais, 

servindo de exemplo para outros serviços e instituições.” 

A divulgação dos resultados obtidos através da pergunta de investigação realizada, além de compro-

var a necessidade e lacuna (pelo fato de ser inexistente no DPSM desta instituição de qualquer programa 

dirigido à família da pessoa doente) sentida durante o EC I e II, vem demonstrar os benefícios sentidos 

pela população alvo e os ganhos em saúde para as pessoas com sintomatologia psicótica, que por sua vez 

leva à diminuição de custos financeiros para família e para o sector da saúde (com diminuição de recaídas 

e reinternamentos), assim como promover junto de superiores hierárquicos e da instituição a concretiza-

ção do projeto proposto. 

Informa-se ainda que em cada programa realizado, segundo a avaliação obtida, será efetuado um 

relatório com o intuito de divulgação pública, por meio de poster ou artigo através de congressos que 
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abranjam o tema, ou publicação em revistas da área da SM, onde se pretende que conste os seguintes 

conteúdos com:  

• resultados obtidos dos questionários de satisfação 

• resultados comparativos que demonstrem a evolução e melhoria sentida pela fa-

mília após a sua participação no programa. 

• Sugestões efetuadas pelos participantes que sejam passiveis de realização 

• Dificuldades sentidas na realização do programa 

• Adaptações que foram necessárias ao programa 

• Aplicabilidade  

De referir que projeto HELP to HELP irá ser proposto oficialmente no DPSM e posteriormente ao 

parecer da Comissão de Ética da instituição onde se insere o departamento, tendo em vista a sua imple-

mentação assim que aceite e assim que possível. 

Informo ainda que, a todos elementos que desejem participar no programa, lhes será pedido que 

assinem um consentimento informado (Apêndice X) e lhes será garantido o anonimato obrigatório abran-

gido pelo sigilo profissional. Caso não seja dado o seu consentimento informado por escrito, esses ele-

mentos serão excluídos do programa. 
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 ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE AQUISIÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE COMPE-

TÊNCIAS 

 

Enfermagem, uma disciplina científica caracterizada pelo seu caracter humanista de visão holís-

tica, está intimamente ligada à pessoa, família ou comunidade através de um processo interpessoal dinâ-

mico, de interação terapêutica, em que promove um crescimento entre duas ou mais pessoas. Neste pro-

cesso, o próprio enfermeiro deve de ter consciência das suas próprias necessidades e num processo de 

autoconhecimento permitirmo-nos crescer e amadurecer. Sem nos compreendermos a nós próprios é 

difícil estabelecer um relacionamento interpessoal, terapêutico, empático e de ajuda. 

A reflexão promove a consciencialização para a expansão do autoconhecimento, impulsionando 

o aprofundar de conhecimentos já adquiridos e aquisição de novos, construindo saberes para a razão e 

ação, para a melhor si mesmo e para melhoria dos cuidados prestados enquanto enfermeiros.  

Neste prisma, seguidamente é feita uma reflexão de todo o percurso desenvolvido para a aquisi-

ção de competências como Enfermeiro Especialista, Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e Psiquiá-

trica e de Mestre. 

 

 

5.1.    Competências de Enfermeiro Especialista Comuns 

Segundo, publicado em Diário da Républica 2.ª série — N.º 26 — 6 de fevereiro de 2019, o Regula-

mento n.º 140/2019, correspondente ao Regulamento das Competências Comuns do Enfermeiro Especi-

alista, são “designadas Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, que aqui se regulam de acordo 

com as disposições do Estatuto agora em vigor, envolvem as dimensões da educação dos clientes e dos 

pares, de orientação, aconselhamento, liderança, incluindo a responsabilidade de descodificar, dissemi-

nar e levar a cabo investigação relevante e pertinente, que permita avançar e melhorar de forma contínua 

a prática da enfermagem”(OE, 2019: 4744). No mesmo documento acima referido no Artigo 3º, compre-

ende-se por Competências Comuns o seguinte: “são as competências, partilhadas por todos os enfermei-

ros 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” (OE, 2019: 4745). 
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As competências comuns debruçam-se em 4 domínios (OE, 2019: 4745): A - Responsabilidade profis-

sional, ética e legal; B - Melhoria contínua da qualidade; C - Gestão dos cuidados; D - Desenvolvimento 

das aprendizagens profissionais. 

Neste sentido, será com base numa reflexão analítica e crítica que se pretende espelhar a evolução 

e todo o percurso para atingir esta competência. É de referir que na prática de enfermagem, sendo um 

processo complexo e que tem por base múltiplos fatores, com base várias áreas do conhecimento cientí-

ficos, humanos, técnicos, relacionais e éticos, tendo em conta os direitos humanos, cultura, valor e reli-

gião, todos estes domínios se encontram interligados entre si, pelo qual a reflexão irá demonstrar isso 

mesmo. 

Quando iniciámos o EC I, apesar de me encontrar em funções no mesmo DPSM (Serviço de Agudos) 

e sendo inexistente algum tipo de relação com o Enfermeiro Orientador, nem com as ESC, foi sentido uma 

sensação de desconforto. Pois na altura, sentia que não era detentora de conhecimentos necessários re-

lativamente aos enfermeiros que prestavam os cuidados de enfermagem, ou todo o processo dos cuida-

dos, nem das pessoas cuidadas (pessoa doentes e família), não tendo sido ainda estabelecido uma relação 

interpessoal com estes últimos. Essa tomada de consciência impulsionou a aquisição de conhecimentos, 

que fora partilhado e discutindo com o Enfermeiro Orientador, assim como, na procura de conhecer me-

lhor os pessoa doentes a quem prestávamos cuidados, através da exploração dos seus processos clínicos, 

junto do Enfermeiro Orientador e outros profissionais de saúde que faziam parte das ESMC, tendo sido 

realizado um Estudo Caso (Apêndice XI). O facto de ter aprofundado conhecimentos científicos foi outra 

adjuvante favorável ao meu crescimento. 

Com a continuação da frequência do EC, fui conhecendo melhor as pessoas doentes, e até mesmo 

prestando cuidados a pessoas doentes que conhecera durante o seu internamento, já existindo uma re-

lação terapêutica interpessoal estabelecida, o que transmitiu uma sensação de conforto e alegria por ter 

oportunidade de constatar a sua reabilitação favorável e integração na comunidade.  

Agora com maior segurança e sensação de aceitação por parte da equipa multidisciplinar e por parte 

das pessoas doentes, percecionada como alguém com quem já se estabelecera uma relação interpessoal 

e terapêutica, era também considerada por estes como uma pessoa de recurso na procura de ajuda, de 

suporte emocional. Estabelecida a relação terapêutica, consideramos que se deu evolução nos cuidados 

prestados e no estabelecimento de novas relações terapêuticas com novos pessoa doentes. Nesta fase, 

com uma maior integração de conhecimentos e confiança, iniciou-se a fase de ensinos às pessoas doentes.  
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Encontrando-nos em tempo de pandemia pelo SARS-COV2, sugerido pela instituição onde decorreu 

o EC, estive presente numa formação sobre o SARS-COV2 e utilização correta dos equipamentos de pro-

teção individual. Neste contexto e em contexto comunitário, foram feitos ensinos de índole promotora, 

preventiva e de proteção contra o contágio do vírus. Tendo participado ativamente no programa de pre-

venção e intervenção precoce, para o controlo da pandemia juntos dos nossos utentes e cuidadores in-

formais, o que abrangeu as pessoas doentes e famílias em contexto domiciliário. Esta intervenção abran-

geu incutir uma maior consciencialização para a prevenção da contaminação, ensinos sobre sinais e sin-

tomas, o que fazer em caso de estar contaminado ou acreditar que possa estar contaminado, uso correto 

de proteção individual, promoção da higiene das mãos e ensino da técnica correta, e etiqueta respiratória. 

Referenciamos que esta intervenção foi sendo reforçada ao longo das consultas seguintes, sendo notório 

uma maior preocupação por parte das pessoas doentes no cumprimento das regras impostas pela pan-

demia na prevenção de contágio. Neste contexto, com vista a manutenção da SM nas pessoas doentes e 

na família, prevenindo o agravamento da sintomatologia inerente à doença mental, assim como o surgi-

mento de alterações da SM dos cuidadores, para além de se ter proporcionado momentos de suporte 

emocional, foram realizados ensinos de pequenas estratégias promotoras da SM e de combate ao isola-

mento social total e ansiedade que a situação proporciona, que fossem prazerosos. As estratégias de pro-

teção e promoção da SM incidiram na realização de exercício físico (no domicílio ou ao ar livre), dançar 

ao som de música, ter uma alimentação equilibrada, manter contato com pessoas de quem é próximo 

através da tecnologia existente, não estar constantemente atento aos relatos dos media, entre outros. 

Tendo sido igualmente incutidos de que na impossibilidade de conseguir gerir situações causadoras de 

sofrimento, entrar em contato com a equipa.  

Durante a prestação de cuidados, quer à pessoa doente quer aos cuidadores informais, foi promovida 

a adesão terapêutica, a importância desta na manutenção de baixa e controlada incidência da sintoma-

tologia, sendo que algumas das pessoas doentes que tratámos se encontram em regime tratamento com-

pulsivo em ambulatório, com consequências no incumprimento deste, previsto na Lei de Saúde Mental 

n.º 36/98 publicado em Diário da República n.º 169/1998, Série I-A de 1998-07-24. 

Aquando a prestação de cuidados de enfermagem, com a sua complexidade que é inerente e de 

caráter humano, tendo em conta a qualidade e segurança dos cuidados, é preconizado que Enfermeiro 

Especialista respeite a dignidade, singularidade e valor do cliente como pessoa e advogue os seus direitos 

através 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” (Regula-

mento n.º 140/2019, Capítulo IV, OE, 2019: 4746). Sendo que através de uma participação ativa tomada 
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de decisão, inserida numa equipa multidisciplinar, reconhecendo os limites e os papéis da profissão, as-

sumindo a responsabilidade, tivemos em conta aspetos éticos, legais e de justiça, tendo em conta normas, 

princípios e valores deontológicos inerentes à proteção dos direitos humanos, sem juízo de valor referen-

tes ao estatuto social, género, cor de pele, religião, orientação sexual, nível económico e nível de literacia. 

A aplicação de estratégias intervencionais, com vista à resolução de problemas encontrados, condu-

ziu a tomada de decisão, com base na experiência profissional e conhecimentos adquiridos, e em parceria 

com o cliente sempre que possível, tendo sido pontualmente discutido com outros elementos da equipa 

multidisciplinar, sendo posteriormente feita uma avaliação do processo e dos resultados obtidos. 

Ao longo do EC, após a identificação de necessidades e tendo por base o diagnóstico de enfermagem, 

o planeamento de intervenções, além de se preconizar a inclusão da pessoa doente – e quando possível 

a família – na tomada de decisão, teve em conta o direito à informação, respeito pela sua privacidade e 

sigilo profissional, tendo em conta o seu valor humano como ser único e holístico e direitos universais, 

em contexto terapêutico. Numa relação terapêutica, tendo em conta a sua autodeterminação e as difi-

culdades do cliente, o planeamento de intervenções em conjunto, vai promover um sentimento de per-

tença na tomada de decisão, compromisso e responsabilidade no seu processo de reabilitação, promo-

vendo o empowerment, quer na pessoa doente quer na família tendo em conta as suas potencialidades.  

Referimos que durante todo o percurso do EC, na procura de uma prestação de cuidados adequada, 

responsável e de excelência, na tomada de decisão perante situações mais complexas e execução de téc-

nicas inerentes à profissão, foram tidos em conta os princípios de beneficência e da não-maleficência, 

promovendo o benefício e os direitos do cliente, sem causa de prejuízo para o mesmo durante a prestação 

de cuidados em nenhum nível. 

Durante o EC, consideramos que foram respeitados a dignidade, valor e singularidade da pessoa e 

família envolvente (aquando presença da família na prestação de cuidados ao domicilio ou do cuidador 

informal que acompanhava a pessoa doente às consultas de enfermagem) tendo em conta os seus direi-

tos, de modo a garantir qualidade e segurança dos cuidados, visto que esta competência preconiza “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;).  

No Artigo 78º do Código Deontológico do Enfermeiro, refere que “Enquanto enfermeiros assumi-

mos a missão, isto é, a responsabilidade de agir de determinado modo, (“com a preocupação da defesa, 
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da dignidade e liberdade da pessoa”) e quando respondemos a certas solicitações específicas, assumi-

mos realizar tarefas concretas (como gerir um serviço, organizar jornadas, cuidar de uma pessoa em par-

ticular)” (OE, 2005, p. 70). 

Faz parte das competências do enfermeiro Especialista, o uso e a providência de indicadores de sa-

úde, havendo uma oportunidade para a procura de conhecimentos científicos mais recentes, contribuindo 

para a melhoria da qualidade da prestação de cuidados de saúde. Tendo indicadores e outros elementos 

inerentes à profissão de enfermagem, é possível discutirmos em equipa multidisciplinar, ou entre pares, 

mudanças de abordagem ou a elaboração de novas abordagens para com determinado problema, lacuna 

sentida ou objetivo que vise a melhoria dos cuidados prestados, a organização da equipa e dos cuidados, 

de aumento de literacia em saúde nas populações (tal como é preconizado pela OMS), além de contribuir 

para o nosso crescimento profissional.  

Os Enfermeiros Especialistas, ao serem detentores de competências acrescidas com base em conhe-

cimentos científicos e práticos, encontram-se numa posição privilegiada no dinamismo da implementação 

de projetos considerados inovadores para o departamento onde estão inseridos, ou em parceria com 

outras instituições na conquista de um bem maior: melhoria da saúde em geral, ganhos em saúde, inclu-

indo a SM da população através da promoção e proteção da saúde, proteção da doença; melhoria da 

qualidade dos cuidados de enfermagem. 

Sentido a dificuldade constante com que as pessoas doentes e as famílias se debatem na prestação 

de cuidados não profissionais à pessoa doente, e após partilha e constatação em equipa da real existência 

dessa dificuldade, o que conduziu-nos  a uma pesquisa aprofundada sobre o que é preconizado a nível 

nacional e internacional (OMS, DGS, no PlNSM 2007-2016 e o seu RAPlNSM com propostas prioritárias 

até 2020, entre outros documentos igualmente relevantes e contribuidores para a melhoria de cuidados 

em SM) para a melhoria da SM, assim como de indicadores mais recentes, em debate com o Enfermeiro 

Orientador e Professor Orientador, decidimos pelo desenvolvimento de um projeto inovador para o DPSM 

da instituição onde decorreu o EC, tendo em conta a maior prevalência de sintomatologia que os pessoa 

doentes apresentavam e as dificuldades sentidas pela família: HELP to HELP – Um projeto de LSM Multi-

familiar aos Cuidadores Informais de Pessoa com Sintomatologia Psicótica. Sendo que a ideia foi bem 

recebida pela equipa. 
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Este projeto de LSM vai de encontro com o que é preconizado a nível nacional e internacional, visto 

que a prevalência perturbações psiquiátricas em Portugal é considerada elevada, cerca de 22,9% (Relató-

rio do Conselho Nacional de Saúde, 2019), promovendo uma melhoria na qualidade dos cuidados de sa-

úde mental prestados, promovendo a excelência dos cuidados de saúde prestados aos cidadãos. 

Na elaboração do projeto foi possível fundamentar prioridades de ação através da capacidade de 

análise, instrumentos de avaliação, definição de objetivos tendo em conta os recursos existentes e possí-

veis limitações, planeamento de intervenções comprovadas com base na evidência (por meio de uma 

revisão integral da literatura) de ganhos em saúde no público-alvo previamente definido, sendo posteri-

ormente à sua implementação avaliado para a divulgação de dados. 

As intervenções técnicas e terapêuticas praticadas ao longo do EC, em ambiente terapêutico com a 

adoção de uma atitude e um comportamento que fossem adequados e de encontro à garantia de um 

ambiente terapêutico favorável à pessoa doente e em segurança, foram assentes nas necessidades iden-

tificadas, diagnósticos de enfermagem, seguindo-se do planeamento da intervenção mais adequada e 

com base no conhecimento teórico apropriado, e aplicado de modo seguro visando o benefício para o 

cliente. Foi preconizado, sempre que a família estava presente, a promoção do envolvimento da família 

nos cuidados tendo em vista a reabilitação da pessoa doente, assim como a promoção da SM da família.  

Foi igualmente garantida a administração de terapêutica de ação prolongada suportada pelos conhe-

cimentos sobre as substâncias farmacológicas, garantindo o consentimento da pessoa para a intervenção 

e a segurança técnica. 

Relativamente aos registos de enfermagem, realizados em suporte informático e nos processos indi-

viduais correspondentes a cada pessoa doente, na plataforma usada pelo hospital  (SClínico), foram de 

acordo com a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE), constituindo-se esta de 

uma linguagem uniformizada e sistemática, contribuindo para a continuidade de cuidados e demonstrar 

a evolução do pessoa doente, assim como para a construção de indicadores passiveis de demonstração 

do contributo da prestação de cuidados de enfermagem na evolução do pessoa doente. 

Com vista à melhoria dos cuidados prestados às pessoas doentes e cuidadores informais, foram rea-

lizadas sugestões, nomeadamente após ter realizado o Curso de Treino MetaCognitivo, tendo sido mesmo 

informado e incentivado pares ao ingressarem no novo curso. Outra sugestão que foi partilhada na equipa 

multidisciplinar foi o do alargamento da prestação de cuidados de enfermagem a todos as pessoas doen-

tes após alta do internamento, incluindo aqueles que não realizam terapêutica de ação prolongada, como 



 
 

 
nov-21 | Página 83 

 

HELP to HELP | Programa de Literacia em Saúde Mental para Cuidadores Informais de Pessoas com Sintoma-

tologia Psicótica  

é o caso de pessoas que sofrem com depressão e que muitas vezes apresentam elevado risco de suicídio. 

Contudo esta sugestão não foi bem aceite para já, por parte de hierarquias superiores pela dificuldade de 

recursos humanos e financeiros. 

Ao longo do percurso nos estágios, com a adoção de uma postura de responsabilidade, de disponibi-

lidade, assertiva e tranquila, espelha o empenho e dedicação durante todo o processo e impulsionou a 

criação de boas relações interpessoais terapêuticas com o cliente, como também dentro da equipa mul-

tidisciplinar. 

 

 

5.2.    Competências de Enfermeiro Especialista de Saúde Mental e Psiquiátrica 

A saúde mental é um elemento preditor do bem-estar das pessoas, grupos e comunidades, e encon-

tra-se interligado e indissociável da saúde física e social. Fatores biológicos, genéticos, sociais e ambientais 

influenciam a SM. O Conselho Nacional de Saúde (CNS) refere que “As perturbações mentais são a princi-

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

de um terço dos anos de vida saudáveis perdidos devido a doenças crónicas não transmissíveis” (CNS, 

2019).  

Relativamente à Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, a OE refere que esta “foca-se na pro-

moção da saúde mental, na prevenção, no diagnóstico e na intervenção perante respostas humanas de-

sajustadas ou desadaptadas aos processos de transição, geradores de sofrimento, alteração ou doença 

mental” (OE, 2018: 21427), indo de encontro ao que é preconizado pela WHO no combate da elevada 

prevalência da doença mental através “WHO’s Mental Health Action Plan 2013-2020” reconhecendo a 

importância do papel da SM em ganhos na saúde para todas as pessoas (WHO, 2021). 

Neste sentido e no contexto descrito anteriormente, o papel do EESMP é de extrema importância, 

tal como vai ser demonstrado na descrição do desenvolvimento de competências durante todo o percurso 

académico e durante os EC I e II. 

O Regulamento nº 515/2018 publicado no DRE, descreve os cuidados de enfermagem prestados pelo 

EESMP visa: 

 “ajudar o ser humano a manter, melhorar e recuperar a saúde, ajudando-o a atingir a sua 

máxima capacidade funcional tão rapidamente quanto possível. As pessoas que se encontram 
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a viver processos de sofrimento, alteração ou perturbação mental têm ganhos em saúde 

quando cuidados por EESMP, diminuindo significativamente o grau de incapacidade que estas 

perturbações originam. O EESMP compreende os processos de sofrimento, alteração e pertur-

bação mental do cliente assim como as implicações para o seu projeto de vida, o potencial de 

recuperação e a forma como a saúde mental é afetada pelos fatores contextuais.” (DRE, 2018) 

De acordo com o acima referido, durante os EC I e II foram proporcionados momentos de exploração 

de estratégias de observação mais aprofundadas e pormenorizadas, concretizar e desenvolver entrevistas 

do foro da SMP a pessoa doentes e família no sentido de explorar e identificar alterações e necessidades 

que poderiam estar comprometidas, o estadio da doença, assim como confirmar com a família informação 

que a pessoa doente transmitia. Em paralelo, as vivências experienciadas ao longo do EC, despoletou uma 

maior consciencialização de mim como ser humano, único e holístico, e fortalecendo a capacidade refle-

xiva e autorreflexiva que transportou a um conhecimento de mim própria mais aprofundado e autocrítico, 

assim como impulsionou a procura de conhecimento científico para atingir metas, para esclarecer e apro-

fundar temáticas. Isto veio permitir para a mobilização de mim própria como instrumento na construção 

de uma relação interpessoal, terapêutica e de ajuda para com o outro.  

O Artigo 4º do Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Saúde 

Mental em DRE -2º série, nº 151 (2018), delineia os seguintes pontos essenciais:  

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”. (DRE, 2018) 

Segundo o Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem de 

Saúde Mental da OE (2011), “A pessoa, no decurso do seu projeto de vida e de saúde confrontam-se com 

inúmeros desafios, cuja sucesso na resolução, reside nas suas capacidades de adaptação. (…) O EESMP 

compreende os processos de sofrimento, alteração e perturbação mental do cliente assim como as impli-

cações para o seu projeto de vida, o potencial de recuperação e a forma como a SM é afetada pelos fatores 

contextuais.” (OE, 2011).  
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Para muitos enfermeiros enfermagem para além de disciplina científica, é também um estado de 

arte de cuidar do outro, em que mobiliza a si mesmo como ser solidário e empático. O EESMP é ele próprio 

um ser humano individual e único, com vivências e experiências próprias, com aprendizagens que contri-

buíram para o seu crescimento como pessoa que é. É no cuidar que o EESMP se mobiliza a ele mesmo 

como instrumento na sua prática, com base na sua experiência e conhecimentos científicos com base na 

evidência. É através da relação terapêutica, na relação de ajuda que estabelece com o outro, no entendi-

mento das dificuldades e necessidades do cliente, assim como das suas potencialidades e recursos, que o 

enfermeiro mobiliza saberes de modo a promover, proteger a saúde mental e prevenir a doença mental, 

assim como contribui para a reabilitação da pessoa doente. Isto implica que haja uma tomada de consci-

ência dele próprio, do saber-ser, saber-estar, das suas potencialidades e limites, das suas emoções, sen-

timentos, ideias e valores, através de uma reflexão crítica da sua prática, com o intuito sempre de melho-

rar a sua prática numa visão holística, objetiva e sem juízos de valor. 

Segundo o Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem de 

Saúde Mental da OE (2011):  

“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 psicoterapêu-

ticas, sócio terapêuticas, psicossociais e psicoeducacionais durante o processo de cuidar da pessoa, da 

família, do grupo e da comunidade.” (Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializa-

dos em Enfermagem de SM, OE, 2011, p.20). 

As experiências que foram vividas durante todo o percurso e as introspeções realizadas, foram ful-

crais para o crescimento não só profissional e como futura EESMP, como pessoal, elevando uma maior 

consciência da mim mesma, das minhas potencialidades e das minhas dificuldades. Para colmatar essas 

dificuldades, procedeu-se ao aprofundamento de conhecimentos científicos, partilha de pensamento de 

raciocínio com o Enfermeiro Orientador e pares, aprofundamento e melhoramento de estratégias de co-

municação, de estratégias de coping para com determinadas situações.  Isto conduz a uma maturação de 

nós próprios, como profissionais e futura EESMP, levando à consciencialização das escolhas e decisões 

tomadas. Este crescimento torna-nos mais aptos para experiências similares, a reconhecer melhor os nos-

sos limites e desenvolver valores profissionais, assim como potencialidades pessoais, visando a melhoria 

dos cuidados prestados no âmbito da saúde mental e psiquiátrica. 

Nas consultas de enfermagem em contexto de comunidade tivemos a oportunidade de realizar en-

trevistas à pessoa doente, e muitas vezes também aos cuidadores informais. Estas consultas constituem-
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se de momentos privilegiados no estabelecimento da relação interpessoal e terapêutica, onde é possível 

através da entrevista identificar dificuldades sentidas, necessidades comprometidas e potencialidades da 

pessoa doente e cuidador informal, e assim realizarmos um diagnóstico de enfermagem e traçar um plano 

de intervenção em conjunto. Na elaboração de diagnósticos de enfermagem, plano de intervencional e 

reavaliação, utilizámos a CIPE (2015). 

Para que a construção da relação terapêutica é necessário ter em conta o ambiente onde esta se 

desenrola, ou seja, proporcionar um ambiente tranquilo, promotor de privacidade e livre de julgamentos 

e de interferências desnecessárias, onde a pessoa se sinta confiante para se expor e poder pedir ajuda. A 

escuta ativa, a observação e interpretação de sinais e linguagem corporal são elementos fundamentais na 

entrevista de enfermagem como elementos informativos de como a pessoa se encontra. É importante 

oferecer espaço e disponibilidade à pessoa que se encontra perante nós para que se estabeleça uma re-

lação de confiança e empatia, o que permite ao enfermeiro encontrar a melhor maneira de atuar, de 

traçar intervenções terapêuticas mais adequadas e personalizadas.  

A resistência ao cumprimento terapêutico e abandono terapêutico foram, por vezes, identificados 

como sendo um dos fatores desfavoráveis à reabilitação psicossocial da pessoa doente. Isto representa 

uma repercussão negativa e retrocesso na sua reabilitação e faz-se sentir também no ambiente e bem-

estar familiar. Perante este fato, muitas vezes tornou-se necessário entrarmos em contacto com a pessoa 

doente ou cuidador informal via telefone, de modo a alertar para a necessidade do cumprimento tera-

pêutico e a importância deste. Constatámos, por várias vezes, que com incentivo, a pessoa doente com-

parecia na consulta de enfermagem cumprindo com o tratamento terapêutico. Esse momento era apro-

veitado por nós para promover a adesão terapêutica sublinhando a sua importância, e reforçávamos po-

sitivamente as conquistas que já tinha conseguido alcançar desde o início do tratamento. Aqui procuráva-

mos explorar quais os motivos para a resistência à adesão terapêutica e conforme a informação por parte 

da pessoa doente ou familiar, o plano de intervenção era atualizado e ensinos reforçados. Quando neces-

sário, sendo uma equipa multidisciplinar, informávamos o psiquiatra, principalmente se a resistência à 

adesão se encontrava ligada a efeitos secundários que limitavam o quotidiano da pessoa, ou quando per-

cecionávamos que a necessidade de ajuda ultrapassava os limites da nossa prática. 

Durante o decorrer dos EC’s também foi possível identificarmos e comprovarmos as dificuldades sen-

tidas pelos cuidadores informais, quer em manter e promover a sua saúde mental e promover a doença 

mental, quer em lidar com a pessoa doente e com o que a doença mental no seio familiar pode implicar. 
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Esta dificuldade foi especialmente sentida e identificada por nós aquando da prestação de cuidados de 

enfermagem no domicílio.  

Níveis de stress elevados, conflitos e desentendimentos com a pessoa doente, sobrecarga sentida, 

exaustão, desespero, dificuldade em lidar com a pessoa doente e com as tarefas do quotidiano, incom-

preensão da doença mental e sua sintomatologia, como pedir ajuda em tempo útil foram alguns dos fa-

tores identificados e referidos pelos cuidadores informais. Perante isto, no tempo que nos era disponibi-

lizado, proporcionamos apoio emocional ao cuidador informal, realizamos ensinos sobre algumas estra-

tégias de lidação e de promoção à sua saúde mental, recursos existentes. Estes fatores identificados eram 

partilhados na equipa multidisciplinar, de modo que houvesse uma intervenção multidisciplinar junto da 

família sempre que se considerasse adequado. 

Perante o exposto acima e em conjunto com a ESMC, decidimos realizar um projeto que contribuísse 

para colmatar esta dificuldade e necessidade identificadas. Neste sentido, foi necessário procedermos ao 

alargamento de conhecimentos teóricos científicos que fundamentasse esta necessidade e saber quais as 

intervenções terapêuticas mais eficientes. Para isto realizamos uma revisão integrativa da literatura que 

veio a comprovar as dificuldades e necessidades identificadas durante as consultas de enfermagem e nas 

visitas domiciliárias, assim como identificar as intervenções terapêuticas que demonstram ser mais efici-

entes e benéficas. É assim que nasce um projeto com o intuito de promover a SM nos cuidadores informais 

e promover um maior entendimento e aceitação da doença mental. Consequentemente, prevemos ajudar 

a pessoa doente e a família a lidar construtivamente com as diversas situações do quotidiano, melhorar 

o ambiente no seio familiar de modo a promover a reabilitação da pessoa doente. De modo a poder 

abranger várias pessoas em tempo útil, concluímos que a realização de sessões de grupo multifamiliar 

seria uma boa iniciativa, pois segundo a revisão integrativa da literatura as sessões grupais, onde são 

abordadas várias temáticas, são bastante eficazes e que promovem o suporte entre pares levando a um 

sentimento de pertença e que ‘não são os únicos’ a passar pela mesma situação. 

Este projeto constitui-se por uma consulta de enfermagem individual e inicial ao cuidador informal e 

posteriormente a sessões grupais multifamiliares para a promoção da LSM, onde uma diversidade de te-

mas pertinentes serão abordados e o suporte entre pares favorecido. A consulta inicial de enfermagem 

ao cuidador, numa visão holística, sem julgamentos, num ambiente terapêutico e de confiança que per-

mita a pessoa expressar sentimentos e emoções, vai permitir avaliar recursos internos, potencialidades e 

perceber a prontidão e motivação para mudança, assim como recrutar e motivar à adesão das sessões 

grupais multifamiliares. 
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A promoção da LSM vai provir ferramentas e potenciar o cuidador informal para promover a sua 

saúde mental e de empowerment na proteção e manutenção da sua saúde mental. Por outro lado, o 

cuidador informal ao conseguir reencontrar o seu equilíbrio de bem-estar e consequentemente favorecer 

um ambiente mais favorável à pessoa doente e contribuir para o seu recovery, o que vai levar a uma 

diminuição do risco de descompensação da doença e reinternamentos. 

No que se refere à prática durante o EC, perante as necessidades e dificuldades das pessoas doentes 

e famílias avaliadas, com base numa relação terapêutica e de ajuda, traçámos em conjunto com o cliente, 

respeitando as suas tomadas de decisão informada e perante os recursos existentes, planos de interven-

ção de enfermagem e atualizamos planos já elaborados de modo a promover a adesão terapêutica, pro-

mover a promoção da sua saúde mental e desenvolvimento de competências de gestão da sintomatologia 

da doença. Isto vai promover o empowermente da pessoa na tomada de decisão de modo informado. 

A prática do EESMP é centrada na pessoa com doença mental assim como na pessoa sem doença 

mental. Na prestação de cuidados de enfermagem especializada à pessoa doente, procurámos contribuir 

para uma melhor adequação de respostas da pessoa e da família perante os problemas encontrados re-

lacionados com a doença mental, como diminuir o stress do cuidador, promover a adesão terapêutica, 

aumentar a confiança para promover a autonomia, tendo em vista a diminuição do risco de agravamento 

da doença ou o surgimento da doença mental no cuidador. À pessoa sem saúde mental sublinhámos a 

importância da proteção e promoção da saúde mental, a importância do combate ao estigma, assim como 

a importância de procurar ajuda especializada em tempo útil perante adversidades da vida às quais não 

se consegue ultrapassar e que podem trazer desequilíbrios na SM e no bem-estar geral. 

É de grande importância, o EESMP ser livre de estigma para com a pessoa com doença mental, pois 

este tem um papel predominante no combate ao estigma para que consiga estabelecer uma relação te-

rapêutica eficiente, com base no respeito à pessoa, dignidade, confidencialidade e privacidade. O estigma 

faz-se sentir quer na pessoa doente para com ela própria, quer nos outros para com a pessoa doente, 

muitas vezes dentro da própria família, associado a falsas crenças e mitos sobre os tratamentos, o que 

tem um impacto negativo na pessoa doente e na família. A ignorância, a falta de LSM, a incompreensão 

da doença e dos tratamentos são dos principais fatores para o preconceito e discriminação. Torna-se fun-

damental desmistificar a saúde mental e a doença mental junto da pessoa doente e família, assim como 

junto da comunidade e outras categorias profissionais que lidam com estas pessoas que se encontram em 

grande sofrimento. Nesse sentido, sempre que possível e sempre que o estigma se fez sentir, aliado à 
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psicoeducação procedemos à promoção da LSM e também sobre a doença mental e problemas associa-

dos à doença, tendo em conta a gestão do tempo disponibilizado para as consultas e visitas domiciliárias. 

Com isto tínhamos como objetivo promover a aceitação e inserção da pessoa no seio familiar e comuni-

dade, assim como uma maior aceitação da doença, esclarecendo que é possível uma pessoa com doença 

mental ganhar autonomia, fazer o seu recovery com o suporte de amigos e família. 

Por o EC ser limitado no tempo, e nem sempre foi possível verificarmos a efetividade das estratégias 

desenvolvidas ao longo do tempo, contudo verificámos que das pessoas que acompanhamos, não houve 

novos reinternamentos. Em algumas famílias constatou-se uma maior aceitação da pessoa doente no seio 

familiar e uma maior funcionalidade e autonomia por parte de algumas pessoas doentes. 

Reconhecendo o referido anteriormente, consideramos que houve um crescimento favorável ao 

longo do tempo onde foram desenvolvidas competências estratégicas com base na evidência científica, 

para com os que cuidamos e suas famílias, o que oferece um sentimento positivo e gratificante, principal-

mente por fazermos também parte do serviço de internamento de agudos do mesmo departamento, e 

conseguirmos constatar a evolução favorável de muitos das pessoas doentes. 

Ao longo do EC foram desenvolvidas competências psicoterapêuticos, psicossociais e psicoeducacio-

nais de modo a responder aos problemas identificados por nós ou referidas pelas pelo cliente durante as 

consultas de enfermagem em contexto comunitário, inclusive nas visitas domiciliárias, tendo tido oportu-

nidade de mobilizar conhecimentos teóricos e práticos, em conjunto com o Enfermeiro Orientador. 

As intervenções psicoterapêuticas têm por base a relação terapêutica que se estabelece entre o 

EESMP e o cliente, visando ajudar a pessoa a superar o seu processo de sofrimento inerente à doença 

mental, a vivenciar os seus problemas de forma mais favorável e adaptativa. Este tipo de intervenção 

assenta num variado leque de conhecimentos e técnicas, onde é crucial a escuta ativa por parte do EESMP, 

a empatia no estabelecimento de relação de confiança e de ajuda, uma comunicação eficaz, de modo a 

proporcionar a mudança de comportamento que seja promotora da SM e dos que a rodeiam, assim como 

a procura de novos caminhos que promovam a sua autonomia, autoconfiança para que seja o principal 

ator responsável pela sua reabilitação. 

A comunicação eficaz é um instrumento essencial do EESMP, pois é dele que toda a nossa prática 

depende, visto que é também a partir dela que podemos ser bem-sucedidos nas nossas intervenções. Esta 

faz-se através da comunicação verbal e não-verbal. A comunicação verbal deverá ser clara e eficaz, e ser 

coincidente com a não-verbal. Relativamente à não-verbal, no estabelecimento de relação terapêutica e 
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na prestação de cuidados em geral, é importante ter em conta a linguagem corporal como as expressões 

faciais, modo de estar. Os sinais não verbais que são transmitidos, muitas vezes de modo inconsciente ao 

cliente, podendo levar a uma interpretação diferente da mensagem verbal. Tendo isto em conta junto do 

Enfermeiro Orientador procurava feedback da minha conduta de modo a ter uma maior consciência e 

melhorar. 

As competências psicoterapêuticas visam promover e reforçar o entendimento da sua doença men-

tal, capacidade de lidar com a presença da doença mental mobilizando estratégias com vista em favorecer 

o encontro de equilíbrio e bem-estar geral. Isto vai facilitar a pessoa doente a encontrar respostas adap-

tativas mais adequadas perante as adversidades do seu quotidiano, o que ao longo do tempo vai contri-

buir para a sua autonomia, atingir o seu máximo funcionamento e inserção social na comunidade, assim 

como no meio laboral. 

Durante a implementação das intervenções do foro psicoterapêutico e psicossocial delineadas no 

plano individual do cliente, muitas vezes incentivávamos a pessoa doente não só à interação social com 

outras pessoas do seu circulo de amigos (reforçando sempre os cuidados a ter na sua proteção pessoal 

perante o SARS-CoV-2), assim como a recuperar a sua atividade laboral assim que possível, pois com a 

pandemia, muitos dos nossos pessoa doentes perderam o seu trabalho ou o viram suspenso, havendo 

uma grande tendência ao isolamento social. Na ajuda ao combate ao isolamento social por parte de al-

guns das pessoas doentes, juntamente com outros elementos da equipa multidisciplinar, unimos esforços 

nesse sentido de modo a ajudar e facilitar a integração da pessoa doente na comunidade.  

A nível de intervenções psicoeducativas, por algumas das pessoas doentes referirem dificuldade em 

conseguir um sono reparador à noite, realizamos ensinos que promovessem a higiene do sono. Referimos 

a importância de uma dieta equilibrada com cumprimento do horário de refeições, sendo fundamental a 

última refeição do dia ser leve e efetuada cedo para que não estivessem a fazer a digestão no momento 

de dormir, a restrição do consumo de alimentos ricos em açúcar e gordura, nomeadamente ao fim do dia, 

cumprir com um horário para ir para a cama e restringir os estímulos sensoriais nessa altura, não realizar 

sestas a meio do dia e reforçamos a importância do exercício físico. 

De grande importância nas pessoas portadoras de doença mental são as intervenções psicoeducati-

vas ligadas à adesão terapêutica, onde é reforçada a importância do cumprimento, a importância de man-

ter a sintomatologia controlada, o processo de doença, o sofrimento que a presença da doença provoca 

quer na pessoa quer na família, o risco de agudização da sintomatologia da doença e consequentemente 

um possível reinternamento. Sempre que possível estes ensinos eram realizados também à família visto 
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que estes constituem o suporte fulcral à pessoa doente, e podem contribuir para a prevenção de recaídas 

e na procura em tempo útil de ajuda. 

Outro fato que constatamos nas pessoas doentes e nas suas famílias foi saturação da situação pan-

démica prolongada no tempo e a solidão. Perante este fato, além do apoio emocional prestado, realiza-

mos intervenções psicoeducativas no sentido de prevenir o agravamento da doença, tais como o incentivo 

a uma alimentação equilibrada, incentivo aos passeios higiénicos em áreas arejadas como a praia ou as 

zonas verdes, de preferência acompanhado por alguém do seio familiar ou circulo de amigos próximos 

(seguindo as regras impostas pela DGS), incentivo ao desenvolvimento de passatempos – como a pintura, 

o desenho, a escrita livre, entre outros -, a prática de exercício físico, leitura de livros ao ar livre de modo 

a permitir os sentidos absorverem outros estímulos sensoriais que proporcionem prazer, e para aqueles 

que adoram música incentivamos a dança e a expressão livre. Revelámos a importância destas práticas, 

pois além de servirem de distração e prazer, diminuem os níveis de stress e promovem a autoconfiança, 

a autoestima e o bem-estar geral. 

Muitos das pessoas doentes demonstraram-se interessados e muito recetivos aos incentivos, vindo 

posteriormente partilhar connosco as atividades que estavam a desenvolver ou que lhes oferecera maior 

prazer, através de pequenos vídeos ou fotografias ou até mesmo poemas de sua autoria. 

Durante o EC foi possível intervir no sentido de promover a readaptação da pessoa doente e a sua 

reinserção funcional na comunidade, englobando intervenções que levem à redução da prevalência das 

reincidências e a diminuição da disfuncionalidade provocada pela doença mental. Onde focámos essenci-

almente nas potencialidades da pessoa doente e família e não nas suas deficiências, valorizando e envol-

vendo os recursos do meio envolvente do cliente para potenciar a aquisição de competências. O planea-

mento em conjunto com a família e a pessoa doente promove um plano de intervenção adequado e per-

sonalizado aproveitando ao máximo os recursos existentes e de encontro à proteção e promoção da SM, 

limitar a proliferação do risco de recaída. 

Perante o descrito, reconhecemos que houve um crescimento gradual, sentindo-se ganhos para mim 

e para o Enfermeiro Orientador através de partilha de conhecimentos, partilha de ideias, a discussão de 

estratégias que possam contribuir para o melhoramento do DPSM onde o EC decorreu. 
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5.3.    Competências de Mestre 

Após realizada uma análise crítica e reflexiva sobre as competências anteriormente expostas, segue-

se para a análise das competências adquiridas referentes à atribuição de grau de Mestre ESMP, conside-

rando inclusive todo o percurso de aprendizagem e investimento das Unidades Curriculares que compor-

taram esta formação académica, e o trabalho desenvolvido nos EC I e II, assim como este relatório. 

Publicado em Diário da Républica, série I, N.º 176, Capítulo III, artigo 15º, de 13 de setembro de 2016, 

é conferido o grau de Mestre aos que demonstrem:  

a) “Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que: i) Sustentando -se nos 

conhecimentos obtidos ao nível do 1.º ciclo, os desenvolva e aprofunde; ii) Permitam e constituam a base 

de desenvolvimentos e ou aplicações originais, em muitos casos em contexto de investigação; 

I) Sustentando-se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1.º ciclo, os desenvolva e apro-

funde;  

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 pro-

blemas em situações novas e não familiares, em contextos alargados e multidisciplinares, ainda que rela-

cionados 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 implica-

ções e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções e desses juízos ou os condicionem; 

d) Ser capazes 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 fundamen-

talmente auto-orientado ou autónomo” (p. 3174). 

Para o cumprimento do pressuposto anterior, o presente curso de Mestrado em Associação de En-

fermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, em concordância com as diretrizes propostas para a aquisição 

este, pressupõe-se a aquisição das seguintes Competências de Mestre:   

• “Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na gestão e na supervisão dos cui-

dados de enfermagem, numa área especializada; 

• Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para promover a prática de enfermagem 

baseada na evidência; 
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• 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; 

• Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e competências ao longo da 

vida; 

• Participa de forma proactiva em equipas e em projetos, em contextos multidisciplinares e inter-

sectoriais; 

• 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; 

• Evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro especialista, na sua área de especia-

lidade.” 

Nos pressupostos anteriores é percebido a importância de investir e desenvolver conhecimentos na 

área da investigação em enfermagem para a aquisição desta competência. As contribuições do vasto le-

que de interesses incorporados na Unidades Curriculares, com focos nos diferentes conteúdos programá-

ticos, de índole teórico e teórico-práticos, como Investigação em Enfermagem, Relação de Aguda, entre 

outras, deram um grande contributo basilar possibilitando a mobilização de conhecimentos durante o EC 

e o desenvolvimento do projeto proposto neste relatório, assim como a capacitação nível profissional 

para a prestação de cuidados de qualidade e diferenciados. Apesar desta mobilização de conhecimentos 

adquiridos ao longo do primeiro e segundo semestre para a prática, foi sentida a necessidade contínua 

de investimento em aprofundar estes, por meio de artigos científicos, livros na área da SM e de Enferma-

gem de autores de referência na área, esclarecer dúvidas com o Enfermeiro Orientador e Professor Ori-

entador, assim como junto de outros profissionais de saúde de categorias profissionais diferentes (médi-

cos, psicólogos), isto numa visão de inclusão numa equipa profissional multidisciplinar. Isto veio permitir 

melhorar e contribuir para uma visão mais global da situação e assim, identificar necessidades, realizar 

um diagnóstico de enfermagem, e traçar um plano de atuação com vista a melhor resolução para as situ-

ações que foram surgindo durante os EC’s e desenvolver a minha prática com base na evidência. 

Em concordância com o anterior referido, Benner (2001) corrobora afirmando “O desenvolvimento 

do conhecimento numa disciplina aplicada consiste em desenvolver o conhecimento prático (saber fazer), 

graças a estudos científicos e investigações fundados sobre teoria”. 

Por meio da pesquisa científica baseada na evidência, analisada por peritos, e através da realização 

da revisão integrativa da literatura, foi-nos possível aprofundar e mobilizar conhecimentos e desenvolver 
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mais profundamente as capacidades de investigação. Por forma a garantir o rigor da investigação seguiu-

se os parâmetros preconizados recorrendo a bases de dados científicos, como é o caso do EBSCOhost 

através do site da OE, selecionando somente artigos analisado por peritos. Sendo que esta revisão inte-

grativa da literatura, não só necessária para sustentar e comprovar a necessidade de implementar este 

projeto de intervenção em LSM, como também possibilitar a publicação dos resultados obtidos em for-

mato de artigo, sendo apresentado o seu Resumo (Apêndice XII) com base nos resumos dos artigos sele-

cionados (Apêndice XIII). 

Durante a realização do EC, como impulsionador e promotor de aprendizagens profissionais e pesso-

ais, assistimos ao “XI Congresso d’A Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental” com o tema 

“Mais Saúde Mental”, decorrido online a 29 e 30 de outubro de 2020 (Anexo I). A frequência deste con-

gresso veio ampliar a visão sobre o leque de possibilidades de projeto a desenvolver durante o EC, tendo 

tido um contributo diversificado sobre projetos que estavam a ser desenvolvidos, ou a pertinência de 

determinados temas abordados, como foi o caso de um vídeo apresentado pela Enfermeira Arlete Lou-

renço no âmbito da violência entre pares (jovens adultos). 

No contributo para aquisição de novas competências extracurriculares na área da ESMP, frequentei 

ativamente no Curso de Treino MetaCognitivo, organizado pelo Comprehensive Health Research Centre 

(CHRC), Universidade de Évora, lecionada pela Professora Doutora Lara Pinho, no período de 5 de janeiro 

a 26 de fevereiro de 2021, com a duração de 60 horas (Apêndice XIV), tendo sido aprovada. 

Referente à intervenção e avaliação na formação de pares e de colaboradores, durante o decorrer 

do EC II, foi realizada uma sessão formação aos enfermeiros das ESMC e alguns pares do serviço de Inter-

namento de Agudos do DPSM da instituição onde decorreu o EC (Apêndice VIII). 

No percorrer dos EC’s fomo-nos deparando com diversas novas e complexas situações que foram 

surgindo na prestação de cuidados na comunidade, que na procura de resolução, exigiu o desenvolvi-

mento e amadurecimento da capacidade de entendimento e aplicabilidade dos saberes adquiridos du-

rante todo o percurso académico, além de ter alargado o campo de visão e compreensão sobre as dificul-

dades e necessidades comprometidas, que muitos dos clientes (pessoa doente e famílias) apresentam e 

referem sentir. Isto levou a uma mobilidade dos conhecimentos adquiridos para uma evolução do juízo 

crítico sustentando a tomada de decisão para a prestação de cuidados de qualidade. 

Para a contribuição do melhoramento e especializada prestação de cuidados adequados às diversas 

situações que foram surgindo durante o EC, foi necessário muita dedicação e empenho neste percurso 
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repleto de vivências, aprendizagens e aquisição de competências esperadas como futura EESMP. A per-

manente atualização e adaptação constitui um desafio positivo e fortalecedor para o enfermeiro, pois 

contribui para a procura de excelência nos cuidados de enfermagem especializada que preconiza. 

Por outro lado, o progresso sentido na melhoria de competências comunicacionais e relacionais, a 

consciencialização da importância da inclusão na pessoa doente e sua família no processo de recovery e 

empowerment, em contexto comunitário, dentro de uma relação terapêutica e de ajuda, contribuiu não 

só para um desenvolvimento pessoal interno e resiliente e de tomada de consciência, como também um 

desenvolvimento profissional visando a sua melhoria através de intervenções psicoterapêuticas baseadas 

na evidência mais recente. 

Apesar da frequência ativa do variado conteúdo programático das diferentes disciplinas de índole 

teórica e teórico-prática, foi percecionado que estas não conferem todo o leque de conhecimentos ne-

cessários, contudo foi sentido que permitiu a aquisição das ferramentas necessárias para impulsionar uma 

pesquisa e aprendizagem contínua, consoante as situações que foram surgindo e o nível de complexidade 

destas, de modo a permitir uma resposta adequada ao problema identificado. 

Podemos afirmar que apesar da frequência do ciclo de estudos não conferir todo o conhecimento 

necessário, permite que reunamos as ferramentas necessárias determinadas para que num determinado 

contexto, sejamos capazes de encontrar soluções indo em busca das fontes de conhecimento e evidência 

científica que lhe permitem dar resposta ao problema. 
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CONCLUSÃO 

Perante o panorama atual da SM em Portugal, torna-se emergente implementar medidas, já preco-

nizadas pela OMS e DGS, com o intuito de manter e promover a SM e prevenir o surgimento de doença 

mental na população em geral ou o agravamento da sintomatologia em quem já é portador de doença 

mental.  

A implementação de iniciativas que promovam a LSM na população vai de encontro com o que é 

preconizado nas linhas orientadoras de vários documentos, como é o RAPlNSM 2007-2016 onde apre-

senta propostas prioritárias com extensão até 2020. 

O EESMP apresenta pelas suas competências fundadas em conhecimentos científicos com base na 

evidência, técnicas, comunicacionais, relacionais e terapêuticas, um papel preponderante na participação 

e implementação de medidas que proporcionem empowerment aos cidadãos e ganhos em saúde à po-

pulação, assim como nos processos de reabilitação das pessoas com doença mental. 

A promoção e manutenção da saúde mental e prevenção da doença mental é uma questão de saúde 

pública, nomeadamente quando se tem em conta as pessoas envolventes das pessoas portadoras de do-

ença mental. Pois a doença mental tanto condiciona a própria pessoa como a sua família e pessoas próxi-

mas, sendo estes uma entidade de grande importância pelo suporte que proporcionam à pessoa doente 

em fase de reabilitação psíquica e social. 

O EESMP inserido na comunidade, pela proximidade detém com a pessoa portadora de doença men-

tal e a sua família, valoriza o trabalho e sentimentos da família. Aqui consegue identificar e compreender 

o sofrimento, realizar um diagnóstico de enfermagem perante as dificuldades encontradas na família pe-

rante o impacto que a doença mental representa na dinâmica familiar, e traçar um plano de atuação, 

implementar intervenções nesse sentido, e por fim, avaliar os ganhos obtidos. 

Inserida numa ESMC do DPSM de um hospital nacional, para o desenvolvimento de competências 

como futura EESMP, foi possível ter um maior entendimento da importância do papel da família e o seu 

sofrimento inerente ao surgimento da doença mental. Sofrimento este que nem sempre é reconhecido 

pela pessoa doente, e nem sempre percecionado pela própria família, o que leva a uma maior dificuldade 

de expressão em palavras deste sentimento e dificuldades, manifestando-se por um maior conflito no 

seio familiar, níveis de stress elevados, sobrecarga, exaustão e desequilíbrio do bem-estar geral dos cui-

dadores informais. 
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No decorrer do EC, tive a possibilidade de percecionar as dificuldades e sofrimento que a implicação 

da doença mental no seio familiar acarreta. Tendo tido possibilidade, sob orientação do EESMP, de de-

senvolver competências no âmbito de prestação de cuidados à pessoa com doença mental tendo em vista 

a sua reabilitação, assim como também junto da família de modo a promover a sua saúde mental e pre-

venir a doença mental. 

Após ter realizado uma pesquisa sobre quais as diretrizes preconizadas no sentido de responder às 

dificuldades e necessidades identificadas junto dos cuidadores informais. Visto que a grande maioria das 

pessoas doentes a quem prestámos cuidados de enfermagem serem portadores de doença mental com 

sintomatologia psicótica, após partilha de perspetivas com o EESMP Orientador e Professor Orientador, 

foi decidido o desenvolvimento de um projeto de LSM direcionado aos cuidadores informais de pessoas 

doentes com sintomatologia psicótica, onde o objetivo se prende com o providenciar uma maior compre-

ensão da importância da SM na prestação de suporte ao familiar doente, um maior entendimento da 

doença mental, ajudar no encontro de respostas mais adequadas perante adversidades inerentes à pre-

sença da doença mental e protetoras da sua SM. Segundo a revisão integrativa da literatura, estas pessoas 

ao receberem ajuda profissional, ao conseguirem obter competências que os leve a promover a sua pró-

pria saúde mental, ao terem um maior entendimento da doença mental do seu familiar, as reações emo-

cionais negativas geradas pela presença da doença mental no seio familiar diminuem, e conseguem de 

um modo mais ajustado, contribuir ativamente e favoravelmente para a reabilitação da pessoa doente e 

reinserção na comunidade. 

Foi neste âmbito que surgiu o desenvolvimento do projeto HELP to HELP, que apesar de não ter sido 

implementado devido a fatores inerentes à pandemia e falta de recursos humanos, será proposto oficial-

mente à instituição que me acolheu para o desenvolvimento do EC. 

A realização do EC nas ESMC veio permitir percecionar o quanto é fundamental o papel do EESMP na 

comunidade nos processos de reabilitação da pessoa doente, na avaliação, diagnóstico e intervenção li-

gados à doença mental e SM, como componente integrativo dinâmico e ativo numa equipa multidiscipli-

nar. 

Desempenhando um papel fulcral e complexo na prestação de cuidados à pessoa portadora de do-

ença mental e na prevenção da doença mental e promoção da saúde mental das pessoas, a Enfermagem 

de Saúde Mental e Psiquiátrica é preponderante e requere competências pessoais, relacionais e técnicas 

especializadas.  
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Este relatório, como elemento integrante e avaliativo deste percurso académico, pretendeu ser de-

monstrativo do trabalho desenvolvido para alcançar as competências de EESMP e de Mestre durante o 

EC em contexto comunitário.  

O fato de ter sido escolhido a teórica de enfermagem de Peplau, veio proporcionar a conscienciali-

zação dos papeis desempenhados pelo EESMP, assim como a importância do estabelecimento da relação 

interpessoal, sendo essencial para qualidade dos cuidados, reflexão e autoconhecimento. 

A reflexão sobre o desenvolvimento das competências revelou-se um momento de maior conscien-

cialização das aprendizagens e vivências experienciadas, assim como das necessidades do outro numa 

relação de ajuda, e de mim própria como ser humano. Neste ponto, foi preconizado a síntese do EC I e II, 

visto que foi realizado de modo continuo e evolutivo no mesmo campo de estágio, das atividades que 

foram desenvolvidas e o modo como foram desenvolvidas e experienciadas, apesar das dificuldades que 

surgiram por nos encontrar em pandemia e, por isso, ser sentido dificuldades limitativas. 

O enfermeiro, como profissional de saúde, e sendo a enfermagem uma área de grande dinâmica e 

evolução, deve ser contribuidor para a melhoria dos cuidados de enfermagem, investindo na sua forma-

ção, na sua aquisição e atualização de conhecimentos científicos e técnicos, de modo a permitir a produ-

ção, aplicação e divulgação de conhecimento científico.  

Agora que este percurso académico está prestes a chegar ao fim, para além de todas as ferramentas 

que me proporcionou, tanto a nível profissional como pessoal, consigo constatar ainda mais o quanto me 

proporcionou alargar horizontes para desenhar novos caminhos, embarcar em novos projetos, ambicio-

nar a aquisição de novos conhecimentos e aprendizagens.  

Hoje, apesar das dificuldades e dúvidas sentidas, inerentes aos percursos académicos, de aprendiza-

gem e de adaptação, assim como de mobilização de capacidades relacionais, emocionais e cognitivas, 

perspetivando todo o percurso, considero que foi fundamental percorrer este caminho para o um maior 

crescimento e amadurecimento como profissional de enfermagem e como pessoa. 
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APÊNDICE I - Planeamento da Consulta de Enfermagem Inicial aos cuidadores In-
formais de Pessoas com Sintomatologia Psicótica 
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Planeamento da Consulta de Enfermagem 

O que se pretende com a consulta inicial de Enfermagem aos cuidadores informais, com uma visão 

holística, é avaliar as alterações de saúde mental do cuidador e dificuldades inerentes ao cuidar de uma 

pessoa doente com sintomatologia psicótica. Isto vem permitir ao EESMP ter uma compreensão mais 

aprofundada da situação pela qual o cuidador informal está a passar, e mostrar a este como a mudança 

pode atenuar os problemas que surgem inerentes à doença mental no seio familiar (Chalifour, 2009).  

Numa atmosfera acolhedora, terapêutica, sem julgamentos construir uma relação de ajuda, de con-

fiança que possibilite o cuidador informal expressar-se, onde o EESMP ajuda o cuidador informal a perce-

ber como seria se lidasse com as adversidades de outro modo, o que é necessário para o levar a ser pró-

ativo na mudança e a importância que o EESMP pode ter em ajudar neste momento de adaptação. Isto 

vai permitir ao EESMP avaliar igualmente as motivações, potencialidades e compreender a prontidão para 

a mudança. Nesta fase, o EESMP tem a oportunidade de recrutar e motivar à adesão das sessões multifa-

miliares. 

Esta consulta de enfermagem, preferencialmente decorrerá no DPSM onde a pessoa com sintoma-

tologia psicótica se encontra internada, previamente à alta clínica. Por termos constatado muitos cuida-

dores informais com dificuldades em lidar com as condições inerentes à presença de doença mental no 

seio familiar, não fica excluído a realização da consulta de enfermagem diretamente na comunidade, 

sendo igualmente sugerida a adesão à participação nas sessões de grupo que decorrerão no DPSM. É 

previsto que as consultas tenham uma duração aproximada de 50 minutos. 

Etapas pelo qual a Consulta de Enfermagem deverá passar: 

✓ Apresentação e acolhimento num local privado e calmo, sem interrupções constantes; 

✓ Criar um ambiente empático favorecer de estabelecimento de uma relação interpessoal; 

✓ Explicar o papel do EESMP e o objetivo da intervenção; 

✓ Ajudar a ter critica para a situação de saúde do seu familiar; 

✓ Realizar colheita de dados demográficos e realizar o questionário de avaliação inicial ao 

cuidador informal, preenchido pelo enfermeiro para permitir a pessoa expressar-se. Nesta fase é 

fundamental a escuta ativa por parte do enfermeiro;  

✓ Clarificar as necessidades, expectativas e objetivos da pessoa; 

✓ Perante as dificuldades e alterações encontradas, permitir que a pessoa tenha critica para 

a necessidade de ajuda; 
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✓ Realizar um diagnóstico de enfermagem e juntamente com a pessoa traçar um plano in-

tervencional onde será dado a conhecer e sugerido a participação nas sessões de grupo multifa-

miliar; 

✓ Explicar as vantagens da adesão às sessões de grupo; 

✓ Assegurar ao cuidador que as sessões de grupo respondem a regras como confidenciali-

dade dentro do grupo, respeito pelo outro e pelas vivencias de cada um; 

✓ Avaliar as condições sociais, como a possibilidade de deslocação e horário mais favorável. 
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APÊNDICE II - PLANEFICAÇÃO DAS SESSÕES DE GRUPO MULTIFAMILIAR AO CUIDADOR INFOR-

MAL DE PESSOA COM SINTOMATOLOGIA PSICÓTICA 
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PLANIFICAÇÃO DAS SESSÕES DE GRUPO MULTIFAMILIAR AO CUIDADOR INFORMAL DE PESSOA 

COM SINTOMATOLOGIA PSICÓTICA 

As sessões de grupo multifamiliar sucedem-se pouco tempo depois da realização da consulta de en-

fermagem, assim que esteja constituído o grupo e definido os planos para as diferentes sessões, que se 

pretende que vá ao encontro das necessidades e dificuldades mais sentidas pelos cuidadores informais.  

Os grupos multifamiliares poderão ir até a um máximo de 12 pessoas, mínimo de 5 pessoas por ses-

são.  

O horário será definido conforme a disponibilidade dos participantes e profissionais de saúde, dando-

se preferência após o horário de visitas do DPSM Serviço de internamento de agudos. Serão realizadas 

num espaço disponibilizado pelo DPSM do hospital, numa fase inicial, havendo abertura para realizar em 

locais mais perto de algumas comunidades. 

Estima-se que a duração das sessões multifamiliares seja aproximadamente entre os 60 e 90 minutos, 

consoante a dinâmica das sessões. 

Para facilitar a identificação dos vários intervenientes, serão criadas umas etiquetas de identificação 

individual a serem preenchidas pelos profissionais de saúde no momento do acolhimento às sessões, com 

o nome preferencial do cuidador e pelo qual poderá ser identificado pelos vários intervenientes. 

De modo a proporcionar algum conforto e quebrar o desconforto inicial, com o intuito de promover 

algum convívio inicial, será disponibilizado na sala onde decorrerão as sessões uma mesa com algumas 

bebidas (café, água, etc.) e alimentos secos como bolachas embaladas. 

Para facilitar a comunicação a disposição das cadeiras, sempre que possível e adequado aos temas, 

será em círculo ou semicírculo, de modo a proporcionar que todos consigam estabelecer contato visual e 

a visualização global do grupo. 

Durante as sessões irão ser distribuídos alguns panfletos informativos sobre a temática da sessão. 

Serão disponibilizados papel e caneta para quem desejar escrever algo para não se esquecer ou co-

locar dúvidas para realizar no fim da sessão. 

Disponibilizar tempo no final da sessão para colocação de dúvidas e esclarecimentos. 

Agradecer pela participação na sessão. 
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Após o término de cada sessão fazer uma avaliação global da sessão e registar, assim como fazer o 

registo da presença dos participantes. 

Se for considerado necessário outro tipo de intervenção, esta será definida em acordo com o grupo 

na penúltima sessão do programa. 

 

PLANOS DAS SESSÕES DE GRUPO 

Sessão 1: «Desmistificar a Doença Mental» 

Nesta primeira sessão, antes da apresentação do tema, os participantes irão ser convidados a se 

apresentar individualmente de modo a todos se conhecerem e facilitar a interação grupal. 

Proporcionar uma atmosfera de segurança e de confiança através de reforçar a importância de cum-

prir com regras referidas na Consulta de Enfermagem, como o respeito pelo outro, a importância de man-

ter a informação partilhada pelos vários cuidadores no círculo de confiança acordado pelo grupo. 

Promover o convívio entre os participantes de modo a levar ao sentimento de pertença e de que não 

é o único a passar pelas mesmas dificuldades. 

Reforçar a importância de cumprir com o programa completo para seja sentido os benefícios da par-

ticipação, assim como a importância de ter um papel pró-ativo na mudança de atitude perante a sua saúde 

mental. 

Reforçar a importância dos benefícios que as sessões em grupo multifamiliar de pessoas com dificul-

dades e objetivos idênticos, tem através da partilha de experiências e na procura de soluções em conjunto 

com a orientação do profissional de saúde, fortalecendo e ampliando laços sociais e de apoio. 

Por meio de uma exposição dinâmica promover a participação ativa perante a temática apresentada, 

dando origem a uma discussão que promova o esclarecimento e compreensão do tema. 

Metodologia: métodos expositivos, métodos interrogativos e dinâmicos  

Objetivo: 

✓ Quebrar mitos e crenças erróneas 

✓ Clarificar o conceito e importância da saúde mental 
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✓ Clarificar quem pode ter doença mental 

✓ Clarificar o conceito de doença mental 

✓ Diminuir o estigma relacionado com a doença mental 

✓ Promover a partilha de experiências  

✓ Proporcionar suporte emocional 

 

Sessão 2: «A Importância da SM no seio familiar» 

Nesta sessão, inicialmente será feita uma pequena revisão sobre as aprendizagens adquiridas na ses-

são anterior para reforçar o início de mudança nos participantes. 

Será abordado o tema da importância e do papel da família no suporte emocional e funcional entre 

os diferentes elementos que a compõem, a importância de união de esforços para no encontro de solu-

ções de problemas. 

A alta emoção expressada no seio familiar, não só com a pessoa doente, é um preditor de maior 

conflito no seio familiar, criando desequilíbrios no bem-estar da pessoa, sendo mais difícil encontrar res-

postas e soluções para os problemas que surgem no quotidiano. 

Será demonstrada a importância das vantagens de um ambiente favorável ao crescimento e desen-

volvimento de potencialidades e capacidades de cada um como elemento contributivo no seio familiar. 

Através da técnica Role Play, será feita a demonstração de respostas mais adaptadas e adequadas 

perante adversidades do quotidiano e protetoras da sua saúde mental. 

Proporcionar a partilha de experiências entre os vários participantes, promover o suporte emocional 

e de apoio. 

Metodologia: expositiva, métodos interrogativos e dinâmicos, Role Play 

Objetivos:  

✓ Maior entendimento sobre o conceito de família 

✓ Motivar a uma mudança de atitude no seio familiar para uma mudança mais positiva e 

menos negativa, tendo em conta as potencialidades e não somente as dificuldades. 

✓ Aumentar a capacidade de resposta a problemas de modo mais adequado 
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✓ Facilitar a expressão de emoções 

 

Sessão 3: «Abordagem à Sintomatologia Psicótica» 

Muitos dos cuidadores informais, pelo impacto do surgimento da doença mental no seio familiar, por 

falta de informação, ou dificuldade em aceitar, demonstram dificuldade em compreender o que se passa 

com o seu familiar. Esta falta de entendimento pode levar a conflitos entre os vários membros da família 

e emoção expressa elevada no seio familiar. 

Torna-se assim importante educar estes cuidadores sobre quais as alterações que advém da doença 

mental com sintomatologia psicótica, assim como reconhecimento da sintomatologia e alteração no sen-

tido de haver uma procura de ajuda em tempo útil. 

Metodologia: expositiva, métodos interrogativos e dinâmicos. 

Objetivos:  

✓ Educar sobre as várias doenças mentais que podem ter sintomatologia psicótica 

✓ Ensinar sobre quais os sinais e sintomas característicos 

✓ Ensinar sobre quais os sinais e sintomas de descompensação 

✓ Reforçar a importância da adesão terapêutica 

✓ Capacitar para a procurar ajuda em tempo útil e contribuir para a prevenção 

✓ esclarecer sobre o processo da doença e espectativas futuras 

✓ Capacitar os cuidadores informais para um maior entendimento da doença mental da 

pessoa doente a seu cargo (reconhecimento da doença presente na pessoa doente, sinais e sin-

tomas de descompensação, prognóstico, tratamento e fatores de risco) 

✓ Diminuir a probabilidade de recaída 

✓ Diminuir o número de reinternamentos 

 

Sessão 4: «Repercussões da doença mental no seio familiar» 

A família compõe o elemento de suporte à pessoa doente. Esta ao estar inserida no seio familiar, as 

complicações inerentes à doença atingem também os restantes elementos da família, o que leva a alte-

rações no seio familiar. A tomada de consciência deste fato, após ter sido feita educação ao grupo sobre 
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a sintomatologia psicótica, pretende que os participantes ganhem um novo entendimento sobre o que se 

passa com a pessoa de quem cuidam, levando a uma maior tolerância por parte destes. 

Aqui será proporcionado a expressão das emoções negativas e sentimentos negativos ligados ao sur-

gimento da doença no seio familiar. 

Metodologia: expositiva, métodos interrogativos e dinâmicos 

Objetivos:  

✓ Informar sobre recursos existentes na comunidade que possam recorrer 

✓ Conduzir os participantes à crítica da sua situação de saúde e entender a necessidade de 

promover a sua saúde mental, assim como lidação com a pessoa doente 

✓ Conduzir a uma tomada de consciência e crítica para repercussões da doença mental no 

seio familiar 

✓ Diminuir a emoção expressa 

✓ Capacitar para uma maior tolerância na lidação com a pessoa doente 

✓ Contribuir para a diminuição de reinternamentos  

 

Sessão 5: «A importância do ambiente familiar favorável à recuperação da pessoa doente» 

O percurso da doença mental não linear ou estático. Torna-se importante fazer os cuidadores perce-

ber que podem ter um papel ativo na recuperação da pessoa. Um ambiente favorável sem conflitos cons-

tantes, exigências que não são compatíveis para a capacidade funcional da pessoa doente numa determi-

nada fase da doença, são alguns dos fatores ambientais no seio da família pouco favorecedores da reabi-

litação.  

Metodologia: expositiva, métodos interrogativos e dinâmicos 

Objetivos:  

✓ Contribuir para a adoção de uma atitude mais positiva da experiência de cuidar;  

✓ Reduzir expectativas e cobranças incompatíveis com a doença da pessoa 

✓ Consciencializar para a importância da existência de um ambiente favorável à reabilitação 

da pessoa doente 

✓ Contribuir para a reabilitação da pessoa doente 
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✓ Motivar a partilha de informação com os restantes elementos da família para que em 

conjunto consigam proporcionar o suporte necessário à pessoa doente, assim como em proteger 

e promover a saúde mental no seio familiar 

 

Sessão 6: «Como lidar com o meu familiar doente» 

Apresentando-se como uma das maiores dificuldades dos cuidadores para com a pessoa doente, 

torna-se essencial fazer ensinos sobre mecanismos e estratégias de coping com a pessoa doente, nome-

adamente quando a sintomatologia psicótica presente, em que a pessoa doente tem grandes convicções 

não acreditando mesmo que evidenciado. O confronto nestas alturas pode não ser a melhor estratégia a 

adotar. 

A mudança não é imediata. Para que a transformação se dê a diminuição da sobrecarga sentida, da 

emoção expressa, para além da educação sobre a doença, é necessário aprender a encontrar respostas 

para os problemas mais adaptadas, reduzir a carga emocional negativa perante determinados comporta-

mentos da pessoa doente. 

A comunicação com uma pessoa com sintomatologia psicótica presente pode tornar-se um grande 

desafio para o cuidador. Torna-se importante realizar ensinos no sentido de melhorar a comunicação en-

tre os vários intervenientes da família. 

Metodologia: método demonstrativo, métodos interrogativos e dinâmicos, Role Play 

Objetivos:  

✓ Explorar as capacidades de autocontrolo e a rede de suporte 

✓ Capacitar os cuidadores informais para uma comunicação eficaz entre os familiares e do-

ente 

✓ Abordar a comunicação assertiva com a pessoa com alteração do estado mental. 

✓ Alertar para a importância da linguagem não-verbal e os erros de comunicação 

✓ Contribuir para a diminuição da sobrecarga emocional e emoção expressa 

✓ Promover a aquisição ou melhoramento de estratégias de lidação com a pessoa doente e 

para a resolução de problemas; 

✓  contribuir para a manutenção da saúde mental, ou promoção desta 
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✓ Negociar com o grupo a forma como estratégias de coping adaptativas podem ser usadas 

para lidar com as crises futuras 

 

Sessão 7: «Partilhar ajuda a aliviar o sofrimento» 

Quando é proporcionado aos cuidadores informais um espaço onde podem partilhar as suas dificul-

dades e problemas, expressar sentimentos e emoções, escutar as vivências de pessoas em situação se-

melhante, explorar alternativas, obter diferentes perspetivas sobre as suas dificuldades, partilha de infor-

mação, ocorre vínculos, laços que levam a que a pessoa não se sinta única e sozinha neste processo. Isto 

permite a diminuição do sentimento de culpa, de emoção expressa. 

Nesta sessão, de dinâmica mais livre, os participantes são incentivados à interação e partilha. 

Aqui é importante o profissional ter um papel de mediador e manter organização dentro do grupo. 

Metodologia: métodos interrogativos e dinâmicos 

Objetivos:  

✓ Promover o suporte mútuo entre pares 

✓ Promover suporte emocional 

✓ Contribuir para a diminuição da sobrecarga emocional 

✓ Diminuir o stress associado ao cuidar 

✓ Promover sentimentos de esperança grupal 

✓ Promover para a mudança de atitude perante a pessoa doente 

✓ Promover para uma experiência de cuidar mais positiva 

✓ Ampliar a rede social dos cuidadores 

✓ Diminuir o isolamento dos cuidadores 

 

Sessão 8: «Como promover a minha saúde mental» 

Nesta sessão, revendo os conceitos de saúde mental e doença mental, sinais de alerta a ter em conta, 

iremos focar em várias estratégias promotoras da saúde mental que os cuidadores poderão facilmente 



 
 

 
nov-21 | Página 118 

 

HELP to HELP | Programa de Literacia em Saúde Mental para Cuidadores Informais de Pessoas com Sintoma-

tologia Psicótica  

aplicar. Aqui vai ser dado espaço para que entre participantes haja a partilha de estratégias que conside-

rem apropriadas com determinadas situações negativas e que tenham resultado no passado. 

Serão proporcionados momentos de expressão corporal ao som de música para que leve os partici-

pantes a sentirem os efeitos benéficos de como determinadas atividades simples podem ser prazerosas 

e contribuir para a saúde mental. 

Metodologia: expositiva, métodos demonstrativos e dinâmicos, role play, expressão do movimento 

corporal livre com recurso a música 

Objetivos:  

✓ Capacitar o cuidador informal na proteção e promoção da sua saúde mental e bem-estar; 

✓ Capacitar o cuidador informal para o reconhecimento de sinais e sintomas de alteração 

da sua saúde mental  

✓ Capacitar para o desenvolvimento de estratégias para lidar com os problemas do quotidi-

ano 

✓ Motivar os participantes ao uso de recursos internos e externos para potenciar o melho-

ramento da sua saúde mental 

✓ Levar os cuidadores a expandirem a sua rede social, a não se sentirem culpados por ter 

vida para além do cuidar da pessoa doente 

✓ Abordar as estratégias de redução do stresse e ansiedade 

✓ Incentivar os cuidadores a realizar atividades que lhes sejam prazerosas  

 

Sessão 9: «Rever é aprender» 

Nesta sessão final, será feita a revisão geral de todos os conteúdos inerentes ao programa, o que irá 

promover a integração das aprendizagens feitas e esclarecer dúvidas. 

Isto irá proporcionar uma introspeção sobre a experiência de ter participado no programa, uma au-

toavaliação que motive à mudança de visão e atitude perante a sua saúde mental e a do seu familiar 

doente. 

Nesta sessão, considerando a última, será entregue o questionário de satisfação da participação do 

programa. 
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Será entregue também o questionário de avaliação do cuidador informal com base na avaliação ini-

cial. Agora preenchido individualmente pelo cuidador informal. 

Os vários participantes serão informados de que irão ser contatados, via telefone ou pessoalmente 

pelas ESMC, para uma nova avaliação da evolução, será explicado o motivo desta ação. 

Metodologia: métodos interrogativos e dinâmicos, questionários 

Objetivos: 

✓ Esclarecer dúvidas 

✓ Rever estratégias de coping e de comunicação 

✓ Promover a memória de conteúdos administrados  

✓ Promover a mudança de atitude perante a situação 

✓ Partilha de aspetos positivos no ambiente familiar com as aprendizagens e com as ses-

sões, ou seja, avaliar com o grupo se a crise foi melhorada, bem como a eficácia das estratégias 

negociadas 

✓ Promover o reforço de laços sociais entre pares 

✓ Avaliar a evolução e ganhos nos cuidadores informais após a integração no programa. 
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APÊNDICE III - Questionário De Avaliação Inicial E Colheita De Dados Para Cuidado-
res Informais De Pessoas Com Sintomatologia Psicótica 
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APÊNDICE IV - Folheto de Divulgação das Sessões de Grupo Multifamiliar 
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APÊNDICE V- Questionário de Satisfação 
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APÊNDICE VI - Questionário De Avaliação Final Do Programa 
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APÊNDICE VII - Folheto “Quebrar Limites” 
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APÊNDICE VIII - Formação a Pares 
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APÊNDICE IX – Cartaz de Divulgação 
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APÊNDICE X – Consentimento Informado 
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CONCENTIMENTO INFORMADO 

 

Consentimento de Participação no Programa “HELP to HELP” – Um projeto de Literacia em Saúde 
Mental Multifamiliar aos Cuidadores Informais de Pessoa com Sintomatologia Psicótica. 

 

Como cuidador informal de uma pessoa com sintomatologia psicótica, foi convidado (a) a participar 

no programa “HELP to HELP” de intervenção grupal multifamiliar, onde a sua participação será voluntária. 

Por favor, leia com atenção a informação que se segue sobre o programa e não hesite em questionar 

em caso de dúvidas ou maior esclarecimento, antes de tomar a sua decisão de participação nas interven-

ções de grupo multifamiliar. 

A informação recolhida será tratada de modo anónimo, dentro dos preâmbulos do sigilo profissional, 

para fins de avaliação do programa, progressos sentidos, fins estatísticos. 

O programa consiste em: 

• Promover a Saúde Mental e o estabelecimento de bem-estar físico, psíquico e social no cuidador 
informal;  

• Promover um melhor entendimento sobre as perturbações mentais associadas à sintomatologia 
psicótica, sinais e sintomas de descompensação, tratamentos e fatores de risco;  

• Desmistificar crenças e mitos associados com as perturbações mentais e seus tratamentos, dimi-
nuir o estigma e discriminação;  

• Diminuir a sobrecarga sentida pelos cuidadores;  

• Informar sobre os recursos existentes na comunidade que poderão recorrer 
 

Ao concordar em participar no programa voluntariamente, será convidado em participar em sessões 

de grupo onde irão estar presentes outros familiares que se encontram numa situação idêntica à sua.  

 

 

 

Assinatura do participante: ____________________________________________________ 

 

Assinatura da Enfermeira: _____________________________________________________ 

 

Data: ________________ 
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APÊNDICE XI – Estudo Caso 
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APÊNDICE XII – Resumo do Artigo Elaborado 
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QUAIS AS INTERVENÇÕES DE LSM QUE DEMONSTRAM EFICIENCIA E BENEFICIOS AOS CUIDADORES IN-
FORMAIS DE PESSOAS COM SINTOMATOLOGIA PSICÓTICA – UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERA-
TURA 

WHICH MHL INTERVENTIONS FOR INFORMAL CAREGIVERS OF PEOPLE WTH PSYCHOTIC SYMPTOMS 
SHOW EFFECTEVINESS AND BENEFITS – AN INTEGRATIVE REVIEW   

Leslie Rodrigues 1; Jorge Almeida 2 

1 Mestranda em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica;  

 

2 Professor Adjunto na Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias do Instituto Politécnico Castelo Branco 

 

 

RESUMO 

Contexto: Em contexto comunitário os enfermeiros de saúde mental deparam-se muitas vezes com as 

dificuldades sentidas pelos cuidadores informais na manutenção e proteção da sua saúde mental, ineren-

tes ao cuidar da pessoa doente com sintomatologia psicótica. Estas dificuldades encontram-se muitas 

vezes ligadas a baixos níveis de literacia em saúde mental por parte dos cuidadores, tendo uma influência 

negativa na reabilitação da pessoa doente. Apesar das orientações da DGS e OMS, poucas iniciativas são 

preconizadas no sentido de promover o empowerment dos cuidadores para que tenham capacidade de 

encontrar respostas mais adequadas perante as adversidades associadas à presença da doença mental no 

seio familiar. Pertencendo a um grupo vulnerável com elevado risco de surgimento de doença mental, 

torna-se urgente implementar intervenções de LSM junto dos cuidadores informais. 

Objetivos: determinar quais as intervenções de literacia em saúde mental eficientes dirigidas aos cuida-

dores informais e seus benefícios. Desenvolver um projeto de LSM a estes cuidadores informais em con-

texto comunitário. 

Métodos: Revisão integrativa da literatura, com base em artigos científicos desde 2015, recorrendo a 

bases de dados científicos eletrónicas. Pesquisa realizada em português e inglês de artigos científicos pu-

blicados entre 2015 e 2021. 

Resultados: Através da pesquisa nas bases de dados EBSCOhost e PubMed, com base nos mesmos descri-

tores, obteve-se 119 artigos dos quais foram selecionados 5 após a aplicação dos mesmos critérios de 

inclusão e exclusão. 

Conclusões: Diversas intervenções terapêuticas, que abordam diversos de temas, demonstraram ser efi-

cientes e com benefícios para os cuidadores informais e para a pessoa cuidada, especialmente quando 

aplicadas abordagens combinadas. As abordagens mais usadas e com ganhos em saúde foram a psicoe-
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ducação associado a suporte de pares, onde a aquisição de conhecimentos, estratégias de coping e parti-

lha de vivencias e apoio emocional tiveram relevante importância. Alguns dos artigos, sublinham que mui-

tos dos benefícios só são sentidos após aproximadamente um ano da realização das intervenções.  

Palavras-chave: enfermagem psiquiátrica, sintomatologia psicótica, literacia em saúde mental, cuidado-

res informais, grupos. 

 

ABSTRAT 

Background: In community, mental health nurses are often faced with informal caregivers’ difficulties in 

maintaining and protecting their own mental Health while providing care to people with psychotic symp-

toms. These difficulties are often linked to caregivers’ low levels of mental health literacy, showing nega-

tive outcomes on the ill person’s rehabilitation. Despite the guidelines of the DGS and WHO, few initiatives 

are implemented to promote caregivers’ empowerment so that they can use more appropriate responses 

to the adversities associated with the presence of mental illness, it is urgent to implement mental health 

literacy interventions with informal caregivers. 

Objectives: To determine the effectiveness of MHL interventions for informal caregivers and their bene-

fits. Develop a MHL project for these informal caregivers in a community context. 

Methods: Integrative literature review, based on scientific articles since 2015, using electronic scientific 

databases. Research conducted in Portuguese and English of scientific articles published between 2015 

and 2021. 

Results: By searching the EBSCOhost and PubMed databases, based on the same descriptors, 119 articles 

were obtained from which 5 were selected after applying the same inclusion and exclusion criteria. 

Conclusions: Several therapeutic interventions, which address a variety of topics, have proven to be effi-

cient and beneficial for informal caregivers and for the person being cared for, especially when combined 

approaches are applied. The most used approaches and with health gains were psychoeducation associ-

ated with peer support, where the acquisition of knowledge, coping strategies and sharing experiences 

and emotional support were relevant. Some of the articles emphasize that many of the benefits are only 

felt after approximately one year of carrying out the interventions. 

 

Keywords: psychiatric nursing, psychotic symptoms, mental health literacy, informal caregivers, groups. 
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APÊNDICE XIII – Resumo dos Artigos Selecionados para a Revisão Integrativa da Litera-

tura  
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Estudo 1: What do we know about family interventions for psychosis at the process level? A syste-

matic review por Grácio, J.; Gonçalves-Pereira, M.; Leff, J. (2016) 

Esta revisão pretende identificar quais os elementos-chave das intervenções familiares na psicose.  

Na realização desta revisão, os autores encontram um único estudo que explorou compreensivamente o 

processo das intervenções familiares para a psicose, todos os outros são focados nos aspetos que com-

preendem as variáveis do processo das intervenções.  Este estudo suporta o valor do modelo de interven-

ção stepped model da intervenção de acordo com as necessidades da família.   

Após uma breve abordagem sobre complexidade biopsicossocial das perturbações do foro psicótico 

comportam, debruça-se sobre a importância da intervenção profissional na família com pessoa com per-

turbação psicótica, e nos benefícios que daí advém. 

É realizado uma análise dos ensaios clínicos e estudos pioneiros sobre este tipo de intervenção de 

Leff e seus colegas desde os anos ’70, e posteriormente de outros autores como Fallon, Hogarty, Reiss, 

entre outros nos EUA, tendo sido estes os pioneiros na denominação do termo “psicoeducação” nos EUA, 

onde era incluído diferentes tipos de intervenção terapêutica. Estes estudos pioneiros ganharam reco-

nhecimento mundialmente, tendo sido incluídos como opção no tratamento da esquizofrenia pela PORT 

(Schizophrenia Patient Outcomes Research Team) e servindo de base para a formação de linhas orienta-

doras no tratamento da esquizofrenia pela NICE (National Institute for Health and Care Excellence). 

Considera-se que a intervenção familiar junto dos cuidadores, quer em sessões de grupo quer em 

sessões individuais, são um fator contributivo para o alívio da sobrecarga e sofrimento dos cuidadores 

reduzindo os níveis de elevada emoção expressa para com a pessoa doente por parte do cuidador, como 

o criticismo e hostilidade. A nível do processo, os elementos-chave da intervenção familiar são o compro-

misso terapêutico, educação e treino de estratégias de coping. Estes elementos-chave asseguram o su-

porte emocional que os cuidadores necessitam, como o conhecimento sobre a perturbação psicótica, si-

nais e sintomas de descompensação, e a aquisição de competências para lidar com a pessoa cuidada de 

modo a permitir uma melhor convivência no seio familiar. 

Os resultados positivos apontados neste artigo através de programas de intervenção familiar para a 

psicose são: redução da emoção expressa pelos familiares (sobrecarga emocional, hostilidade e criticismo 

para com a pessoa doente) e redução o confrontamento direto entre a pessoa doente e os familiares com 

elevada emoção expressa são fortes preditores na prevenção de descompensação da doença, e conse-
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quentemente no número de reinternamentos, proporcionando o bem-estar familiar, assim como a inclu-

são da pessoa doente no seio familiar, empowerment da família na reabilitação da pessoa doente, dimi-

nuição do estigma social, conhecimento sobre os recursos existentes na comunidade. 

É indicado por McFarlane (1991) que os elementos-chave das intervenções familiares deverão res-

ponder aos prepósitos definidos para cada intervenção, sendo eles o suporte emocional, promover o su-

porte e a partilha de experiencias entre pares, psicoeducação, treino técnicas de estratégias de coping e 

de resolução de problemas, estabelecer colaboração empática com os elementos da família, educação 

sobre a doença, treino de competências comunicacionais e informação sobre a rede de recursos de saúde 

e sociais existentes na comunidade. Deverão também ser abordados temas como espectativas da família, 

quais os pontos fortes e dificuldades da família de modo a serem trabalhados, o que é gerador de conflito, 

sentimentos de perda sentidas pelo cuidador. 

É aqui também apontado que a educação, por si só, não é eficaz na redução de episódios de descom-

pensação da pessoa doente, e que a intervenção comportamental envolvendo os familiares mostra ser 

mais eficaz na redução de episódios de descompensação e regulação da emoção expressa dos familiares. 

Com a análise deste artigo, foi notória a importância de integrar a família, o cuidador informal no 

tratamento e sua manutenção e o quanto este pode ser um elemento impulsionador do sucesso do tra-

tamento da pessoa doente. Para além deste fato, ao tomar o cuidador informal como foco de intervenção, 

há a oportunidade de o profissional de saúde promover a saúde mental no cuidador e seio familiar, con-

tribuído para a sua harmonização, e prevenir a doença na família. E suma, programas de intervenção 

familiar, em grupo ou individual, deverá ser por profissionais especializados em avaliar as necessidades 

das famílias e terem a perícia planear e aplicar diferentes técnicas conforme o momento e a necessidade. 

 

Estudo 2: Key elements of family intervention for schizophrenia: a quantitative analysis of na RCT 

Por Grácio, J; Gonçalves-Pereira, M.; Leff, J. (2018) 

Este artigo, mais direcionado para as intervenções chave para familiares em pessoas com esquizo-

frenia, pretende identificar as estratégicas terapêuticas mais usadas nos programas de intervenção e com 

isto, providenciar bases para determinar as quais as mais eficazes nas intervenções; explorar as diferenças 

entre a alta e baixa emoção expressa dos familiares; e definir as variáveis relacionadas com o processo 

que possam influenciar futuras pesquisas. 
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A esquizofrenia é uma condição biopsicossocial complexa em que a emoção expressa pelos familiares 

é um forte preditor de descompensação da pessoa doente. As intervenções familiares notoriamente efi-

cazes e, portanto, recomendadas nas diretrizes atuais. Os seus elementos-chave são fatores terapêuticos 

como o compromisso terapêutico, suporte e partilha entre pares, que demonstra ser bastante relevante 

e popular, seguidos de psicoeducação e treino de estratégias de coping.  

Este estudo foi desenvolvido tendo como base os registos de ensaios clínicos pioneiros na interven-

ção familiar sobre a emoção expressa dos cuidadores informais publicado por Leff e os seu colegas nos 

anos ’80 e num estudo já realizado pelos mesmos autores. 

As estratégias mais aplicadas nas intervenções familiares foram no sentido de dar resposta às neces-

sidades sentidas pelos cuidadores informais, melhoria das estratégias de coping suporte emocional e 

aconselhamento. Lidar com a sobrecarga inerente ao cuidar e ressignificar a visão do cuidar foram estra-

tégias seguintes. Sessões individuais no domicílio à família mostram ter um papel potenciador nas sessões 

de grupo a nível terapêutico. No geral a intervenção familiar favorece a mudança emocional e cognitiva 

percecionada no cuidador informal. 

A maioria das intervenções familiares para a psicose incluem elementos cognitivos, comportamen-

tais e de suporte de modo estruturado enquanto partilham algumas características com terapia familiar. 

Educação para a saúde e treino de estratégias de coping são componentes essenciais para as inter-

venções familiares para a psicose, enfatizando a necessidade de as intervenções serem flexíveis e serem 

também momento de partilha de experiências entre os cuidadores.  

Os ensaios clínicos pioneiros liderados por Leff, Kuipers e outros colegas, providenciou excelente es-

tudos e mais conhecidos sobre o tema com firme evidencia sobre os efeitos no percurso da esquizofrenia 

(Pitschel-walz et al., 2001 cit in Grácio, Gonçalves-Pereira, Leff, 2018). Este estudo mostrou uma redução 

de 50% nas taxas de descompensação das pessoas doentes por mais de nove meses, e 78% nos dois anos 

seguintes de acompanhamento. Outro objetivo deste estudo foi regular os níveis de emoção expressão, 

que é a sobrecarga emocional sentida, hostilidade e criticismo para com a pessoa doente, e reduzir o 

confronto entre a pessoa doente e o cuidador com nível elevado de emoção expressa. A intervenção foi 

realizada a cada família em sessões de grupo só com cuidadores e sessões individuais no domicílio que 

incluíam a pessoa doente. Os participantes receberam um conjunto de várias técnicas. Após o compro-

misso inicial, delineamento de tarefas, educação e partilha, os terapeutas promoviam o diálogo entre 

pares nas sessões de grupo e providenciaram informação e aconselhamento conforme a necessidade. 
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Com isto, era esperado conseguir-se criar um ambiente positivo dentro do grupo validando os participan-

tes, facilitando o suporte mútuo, e permitindo a partilha de informação assim como aconselhamento di-

reto entre pares. 

O que se pretende com este estudo é identificar as estratégias terapêuticas mais usadas em progra-

mas de intervenção familiar de Kuipers et al. (2002), Leff et al. (1982,1985). E providenciar as bases para 

determinar a utilidade das diferentes estratégias durante as intervenções; explorar as diferenças entre as 

estratégias que comportam trabalhar os níveis de emoção expressa dos cuidadores; e definir as variáveis 

deste processo que possam ser manipuladas no futuro. 

Os estudos analisados incluíram 85 sessões de grupo a cuidadores e 25 sessões individuais à família 

no domicílio. 

As intervenções de grupo avaliadas foram: compromisso terapêutico, suporte emocional, responder 

as necessidades e suporte, dinâmica de grupo, educação, treino de estratégias de coping, técnicas de 

resolução e problemas, aprender a lidar sofrimento emocional, aprender a lidar com a sentimentos de 

raiva, conflito e rejeição, trabalhar o luto, trabalhar o estigma, lidar com sobrecarga. Nas sessões indivi-

duais no domicílio foram avaliadas as intervenções: compromisso terapêutico, suporte emocional, res-

ponder as necessidades e suporte, educação, treino de estratégias de coping, técnicas de resolução e 

problemas, mudança de perceção da situação e comportamento, aprender a lidar sofrimento emocional, 

aprender a lidar com a sentimentos de raiva, conflito e rejeição, trabalhar o luto, trabalhar o estigma. 

A avaliação narrativa revelou que apesar da participação nos programas terapêuticos, cuidadores 

com elevados níveis de emoção expressa e cuidadores com baixo nível de emoção expressa experienciam 

diferentes emoções. Durante a primeira sessão, cuidadores com elevada emoção expressa tendem a ser 

ruminativos em acontecimentos passados e expressar sentimentos de raiva, sendo necessária a ajuda dos 

terapeutas em focar nos problemas atuais e interromper as memórias e os pensamentos ruminativos. 

Posteriormente os participantes tendiam a experiência sentimentos de perda e angústia. Como conse-

quência, os terapeutas criavam condições no grupo que permitisse o aconselhamento de modo a melho-

rar a capacidade de lidar com eficiência com a doença e tornar-se menos emocionalmente sobrecarre-

gado. Por fim, eram encorajados a explorar as razões que que levavam a determinados comportamentos 

dos seus familiares doentes. Este tipo de intervenção permitiu aos participantes mudarem a sua visão de 

modo a alcançarem um resultado positivo de situações geradoras de stress, e eventualmente alcançarem 

atitudes positivas, como a aceitação e melhorar o sentimento de controlo e segurança. Um aspeto que 
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foi observado foi que quando novos membros chegavam ao grupo, aqueles que anteriormente requeriam 

maior foco, passam a ter interesse no outro e a desempenhar um papel de suporte e de conselheiro. 

 

Estudo 3: Effectiveness of psychoeducational interventions for family carers of people with psycho-

sis: a sistematic review and meta-analysis por Sin, J.; Gillard, S.; Spain, D.; Cornelius, V.; Chen, T. (2017) 

Publicado na revista ELSEVIER, a realização deste artigo pretendeu investigar a eficácia de interven-

ções de psicoeducação no melhoramento de resultados nos cuidadores informais de pessoas com psicose, 

e potencias moderadores de tratamento. Foram incluídos nesta revisão 32 ensaios clínicos aleatórios com 

população total de 2858 cuidadores informais, com tempo de contato entre 4 a 52 semanas (entre 6 e 

42h de tempo efetivo). O fato de este estudo incluir estudos de diferentes culturas, contribuiu para uma 

perspetiva sobre os resultados benéficos da intervenção familiar nos cuidadores mais heterogénea e glo-

bal.  

Aqui são retratadas as intervenções de psicoeducação como sendo de cariz generalista informativo 

sobre a patologia e a sua gestão, e como sendo consideradas eficazes na aceitação do diagnóstico de 

psicose por parte do cuidador e na diminuição de episódios de descompensação, e consequentemente 

reinternamentos. O tipo de formato das intervenções aqui analisadas são comumente com ambos cuida-

dor e pessoa cuidada presentes, em grupo ou individual. 

É sublinhado aqui o impacto negativo sentido pelos cuidadores como a sobrecarga sentida nos cui-

dados à pessoa doente, podendo esta manifestar no cuidador elevados níveis de stress e de sofrimento, 

levando a um aumento da sua vulnerabilidade a morbilidades físicas e mentais, sendo que o bem-estar 

dos cuidadores está intimamente ligado à sua capacidade de cuidar, ou seja, é influenciador da estabili-

zação da sintomatologia e do número de episódios de descompensação da pessoa doente. 

As intervenções de psicoeducação e de educação para a saúde mental demonstram ter um papel 

preponderante na aquisição de conhecimento sobre a psicose e o tratamento por parte dos cuidadores 

informais. Com o aprofundamento de conhecimentos sobre a doença, sinais e sintomatologia, leva a uma 

maior compreensão da situação presente e uma maior abertura por parte dos cuidadores no treino de 

competências como resolução de problemas, estratégias de coping, o que vai influenciar positivamente a 

experiência de cuidar, a eficiência em lidar com as exigências do cuidar, o que por sua vez, demonstra 

diminuição das morbilidades e na sobrecarga sentida, o que aumenta o bem-estar e qualidade de vida do 

cuidador. Contudo, estes ganhos encontram-se relacionados com os ganhos em saúde da pessoa doente, 
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e não diretamente no cuidador, possivelmente estes não serem o foco direto das intervenções sociais ou 

de saúde, não sendo as suas próprias necessidades consideradas como pessoa individual e dissociada da 

pessoa a quem prestam cuidados. A obtenção de conhecimentos sobre a rede de recursos sociais também 

tem demonstrado ter importância nos resultados das intervenções familiares. 

Os programas de intervenção familiar que abrangem grupos de suporte e partilha entre pessoas em 

situação semelhante, informação e treino de estratégias de coping e técnicas de resolução de problemas, 

tem demonstrado grande eficácia e apreço. 

Mais recentemente, este tipo de intervenções também tem sido usado em plataformas virtuais, pela 

internet ou através de aplicações para telemóvel, o que tem demonstrado um aumento de interesse por 

parte dos utilizadores pela facilidade de acesso, em tempo útil, por ser possível escolher quais os conteú-

dos que lhes interessa aprofundar. 

Nesta revisão pode-se constatar que as intervenções à família, com ou sem a presença da pessoa 

cuidada, marcam diferença pela positiva nos cuidadores, nomeadamente na diminuição das morbilidades 

no geral quando avaliado o seu bem-estar. Contudo, a psicoeducação demonstrou pouco efeito na pers-

petiva negativa do cuidar, sobrecarga percecionada, e conhecimento sobre a gestão da sintomatologia da 

psicose e patologias relacionadas. 

Este estudo vem assim sublinhar os resultados favoráveis das intervenções psicoeducativas com a 

redução das morbilidades dos cuidadores, percecionado como sobrecarga. Foi constatado que as inter-

venções mais populares foram as que foram realizadas em grupo, possivelmente por estas possibilitarem 

a partilha de experiências e apoio entre pares, sendo este um fator favorável.  

 

Estudo 4: Interventions to improve the experience of caring for people with severe mental illness: 

systematic review and meta-analysis por Yesufu-Udechuku, A.; Harrison, B.; Mayo-Wilson, E.; Young, N.; 

Woodhams, P.; Shiers, D.; Kuipers, E.; Kendall, T. (2015) 

Este artigo, publicado em The British Journal of Psychiatry, surge no âmbito das intervenções na fa-

mília de uma pessoa com perturbação mental grave com o intuito de melhorar a sua experiência no cui-

dar, com o principal objetivo de determinar se as intervenções providenciadas aos cuidadores de pessoas 

com perturbação mental severa melhora a experiência no cuidar e reduz a sobrecarga do cuidador, tendo 

sido feita uma  investigação sobre as intervenções providenciadas pelos serviços de saúde e sociais aos 
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cuidadores informais. O seu público-alvo incluiu familiares ou amigos como prestadores de cuidados in-

formais a pessoas diagnosticadas com doença mental grave com sintomatologia psicótica. As intervenções 

avaliadas foram só as que foram providenciadas ao cuidador sem a presença da pessoa doente. 

O cuidado informal à pessoa com perturbação metal é um elemento fulcral na estabilização e reabi-

litação da pessoa doente, contudo as necessidades dos cuidadores nem sempre são tidas em conta.  

Atualmente as pessoas portadoras de perturbação mental, quando estabilizadas, continuam o seu 

tratamento em regime ambulatório na comunidade, inseridas na família. Muitos dos cuidadores infor-

mais, principalmente os familiares, apresentam dificuldades em manter o seu emprego, dedicando o seu 

tempo à pessoa doente. Cuidar do familiar doente é visto por muitos, como uma experiência positiva e 

gratificante, contudo, constitui uma grande sobrecarga financeira, a nível emocional, físico, psicológico e 

social. Um outro aspeto encontrado nos estudos analisados para este artigo, constitui-se pela experiência 

pouco satisfatória com os serviços providenciados, quer de saúde quer sociais, por estes serem focados 

na pessoa doente. A família revela que, mesmo quando lhes é oferecido apoio através de intervenção 

familiar, o número de interações ou sessões é variável e insuficiente, sentindo que os profissionais de 

saúde não dão a real importância e atenção às necessidades e dificuldades dos cuidadores, não havendo 

apoio específico e focado nestes como pessoas individuais, com necessidades e dificuldades próprias. 

Outro aspeto apontado, no artigo relatado pelos cuidadores, é a dificuldade em encontrar estratégias 

de coping a usar para lidar com a situação e com a pessoa doente. 

Demonstrado na literatura, a sobrecarga no cuidar de um familiar com perturbação mental e a capa-

cidade de este lidar com a pessoa doente pode ter um impacto negativo na saúde do cuidador e conse-

quentemente na pessoa doente. Intervenção familiar aos cuidadores de pessoas com perturbação mental 

severa pode reduzir o número de episódios de descompensação e aumentar a adesão da terapêutica far-

macológica, e a sobrecarga sentida pelo cuidador pode ser reduzida com intervenções psicossociais.  

Muitas das revisões encontradas para realização desta publicação, avaliam investigação publicada 

sobre o suporte mútuo e as intervenções aos cuidadores de pessoa portadora de perturbação mental 

grave providenciadas por EESMP na comunidade. Sendo reconhecido que o suporte mútuo foi identifi-

cado como muito benéfico, quer para a família quer para a pessoa cuidada, e que as intervenções provi-

denciadas pelo EESMP, como apoio e a educação para a saúde, assim como programas de SM na comuni-

dade, tiveram um efeito benéfico na sobrecarga do cuidador. 
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Os resultados obtidos com esta revisão foram satisfatórios na demonstração da eficácia das inter-

venções aos cuidadores informais de pessoas com perturbação mental grave, sendo que nas 21 dos arti-

gos encontrados sobre ensaios clínicos, compostos por 1589 cuidadores, demonstraram que a experiencia 

no cuidar melhorou após a intervenção de psicoeducação – com benefícios no sofrimento psicológico 

após passados 6 meses, contudo não no imediato do término da intervenção -  e a intervenções de suporte 

em sessões de grupo – com impacto benéfico no sofrimento psicológico após a realização da intervenção 

- , assim como literatura sobre resolução de problemas.  

 

Estudo 5: Family intervention for caregivers of people with recente-onset psychosis: a systematic 

review and meta-analysis por Ma, C.F.; Chien, W. T.; Bressington, D.T. (2017) 

Este é um estudo realizado em Hong-Kong, publicado numa revista da especialidade australiana. É o 

único estudo escolhido fora da cultura ocidental, que vem proporcionar uma visão heterogénea dos be-

nefícios das intervenções familiares a cuidadores informais de pessoas com sintomatologia psicótica. 

Tem como objetivo geral realizar uma revisão sobre a eficácia das intervenções familiares para cui-

dadores informais com diagnóstico recente de surto psicótico comparado com os cuidados usuais de psi-

quiatria prestados, e assim poder comparar os efeitos de vários tipos de intervenção familiar. 

Comparado com os usuais cuidados psiquiátricos focados na pessoa doente, intervenções à família 

mostraram ser mais eficazes na diminuição da sobrecarga sentida pelos cuidadores informais no acompa-

nhamento pós-alta a longo-termo e melhora a experiência do cuidar sentida pelos cuidadores a curto 

prazo e melhorou a procura de suporte profissional e no funcionamento da família. O suporte mútuo foi 

outro aspeto apontado como ser um elemento da intervenção mais eficaz comparado com psicoeducação 

administrada isoladamente, em melhorar o funcionamento familiar quando avaliado o seu efeito após 1 

a 2 anos da intervenção, contudo, é de igual eficácia na procura de serviços de saúde. 

Nas últimas décadas, intervenção precoce para psicoses tem sido aplicada a nível mundial com o 

intuito de facilitar a reabilitação das pessoas com psicose na comunidade e aumentar os níveis de envol-

vimento familiar no tratamento de modo a melhorar a sua recuperação e resultados. Bird (2014), num 

estudo realizado, concluiu que as intervenções familiares poderiam ser eficientes para as pessoas com 

surtos psicóticos numa fase inicial no sentido de reduzir o risco de episódios de descompensação da per-

turbação e reinternamentos.  
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Esta revisão vem realçar as dificuldades sentidas pelos cuidadores após o impacto do diagnóstico 

inicial de psicose num familiar, e que pela sua inexperiência perante a nova realidade, apresentarem um 

maior sofrimento e envolvimento emocional que os cuidadores de pessoas com doença mental crónica, 

como é o caso da esquizofrenia. Isto por sua vez leva a elevados níveis de exaustão, ansiedade, sobrecarga 

e depressão, o que vai influencia negativamente a recuperação da pessoa doente. 

Outro fator apontado neste estudo foi o de ser considerada notória a necessidade sentida pelo cui-

dador de controlar a pessoa doente e de que tem de sacrificar as suas necessidades em torno do cuidar 

do familiar doente, o que contribui como fator de inibição na reabilitação da pessoa doente. 

A intervenção familiar a cuidadores está ligada a todo o tipo de intervenção psicossocial envolvendo 

os cuidadores, em sessões individuais ou de grupo, na educação, no desenvolvimento de competências 

no cuidar da pessoa com psicose e proporcionando apoio emocional.  Pretende-se aliviar o sentimento 

de sobrecarga emocional nos cuidadores e promover o empowerment para lidar com a pessoa doente de 

um modo eficiente nos desafios do quotidiano (Chie et al., 2015). 

A importância de se estabelecer um compromisso entre os profissionais que providenciam a inter-

venção familiar e os cuidadores, e a redução de elevados níveis de emoção expressa é referido como um 

fator base preponderante, independentemente do tipo de intervenção familiar, no sucesso da interven-

ção e na obtenção de resultados positivos. 

Num estudo, aqui mencionado, de Nilsen et al. (2016) que conclui que os cuidadores conseguiam 

aplicar as aprendizagens e competências adquiridas durante as primeiras cinco principais intervenções, 

que incluíam aceitação da patologia e crítica para a situação atual, reconhecimento de sinais e sintomas 

de descompensação, competências comunicacionais, aprender a planear o quotidiano e a resolver pro-

blemas, e assim serem mais independentes no cuidado. 

As principais intervenções familiares analisadas para a realização deste artigo foram:  

• intervenções psicossociais: psicoeducação, grupo de suporte mútuo e biblioterapia 

• intervenções psicoterapêuticas: terapia familiar, terapia narrativa, técnica de mindfullness. 

Conclui-se que, quando comparado com famílias que não obtiveram intervenção familiar, há eviden-

cia na eficiência e benefícios de receber e participar nas intervenções familiares aos cuidadores com re-

cente diagnóstico de psicose administradas por profissionais especialistas, nomeadamente na sobrecarga 

sentida pelo cuidador a longo prazo (observado o seu benefício até 24 meses após a intervenção), na 
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procura de serviços de apoio especializado (observado só a partir de um ano após a intervenção). Foi 

percecionado que os efeitos das intervenções em relação a um melhor funcionamento familiar, surgiram 

compassadamente, não como sendo de efeito imediato. Os efeitos positivos na experiência do cuidar 

foram só observados a curto prazo.  

Os grupos de suporte com psicoeducação demonstraram efeitos positivos no que toca à melhoria do 

funcionamento familiar após 1 a dois anos após a intervenção. Isto acontece possivelmente por os cuida-

dores terem dificuldade em introduzir mudanças nas interações /ambiente familiar num curto período de 

tempo. 

Através do estudo de Kuipers, Onwumere, Bebbington (2004), os autores deste artigo constataram 

que as intervenções mais populares foram as de grupo de suporte e psicoeducação, tendo como conteú-

dos a aquisição de conhecimentos sobre a perturbação psicótica, treino de estratégias de coping e a par-

tilha de experiências entre pares. A razão pela qual a intervenção familiar se torna eficaz junto dos cuida-

dores está ligada ao fato de estes adquirirem conhecimentos de como identificar sinais e sintomas da 

psicose, aquisição de competências e estratégias de coping que os ajuda a ajudar o seu familiar doente, e 

ter conhecimento de quais os recursos existentes na comunidade que podem recorrer. 

Constatou-se que os cuidadores incluídos nos estudos eram capazes de trocar informação entre pa-

res no contexto de grupo e ajudar os outros a ultrapassarem os desafios que enfrentavam (McCann, 

Lubman, 2016 cit in Ma, Chien, Bressington, 2017). 

Foi constatado por este estudo que, ao incluir cuidadores de pessoas com primeiros surtos psicóticos 

e cuidadores de pessoas com sintomatologia psicótica crónica, como a esquizofrenia (por exemplo),  as 

famílias aquando um primeiro diagnóstico de psicose se sentem assoberbados com sentimentos de perda 

e luto, e por isso não se sentirem preparados para considerar a possibilidades episódios de descompen-

sação, e assim não se conseguirem preparar psicologicamente no desempenho das atividades preventivas 

de descompensação com a pessoa doente. Por falta deste reconhecimento e empenho por parte destes 

cuidadores, o seu nível de determinação na mudança de visão para com a situação e a pessoa doente, 

consequentemente, o seu comportamento no cuidar é baixo.  

 


