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“Se não puderes ser um pinheiro, no topo de uma colina, 

Sê um arbusto no vale mas sê 

O melhor arbusto à margem do regato. 

Sê um ramo, se não puderes ser uma árvore. 

Se não puderes ser um ramo, sê um pouco de relva 

E dá alegria a algum caminho. 

Se não puderes ser uma estrada,  

Sê apenas uma senda, 

Se não puderes ser o sol, sê uma estrela. 

Não é pelo tamanho que terás êxito ou fracasso … 

Mas sê o melhor no que quer que sejas” 

Pablo Neruda 
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RESUMO 

 

O presente relatório reflete a implementação do projeto de intervenção intitulado “O doente com 

doença mental como coprodutor do seu projeto de vida – o enfermeiro especialista em saúde mental e 

psiquiátrica enquanto instrumento terapêutico”, tendo como foco de intervenção o doente com doença 

mental grave que apresenta alterações da sua funcionalidade, especialmente a nível do autocuidado e 

das quais decorrem alterações da sua qualidade de vida.  

Neste sentido, ao ter como opção metodológica o processo de cuidados de enfermagem, 

pretende-se enquanto principal objetivo, através da promoção da relação terapêutica e da construção de 

uma aliança terapêutica ao longo do processo de cuidados “Promover o recovery no doente com doença 

mental grave, capacitando- o a ser coprodutor no seu projeto terapêutico”. Ao construir este instrumento 

em conjunto, foi percorrido com o doente as diferentes fases do processo de cuidados, atendendo à 

expetativa do doente, alcançando metas progressivas com foco nas suas potencialidades e não nas suas 

limitações, promovendo a autonomia e a qualidade de vida do doente com doença mental grave, 

capacitando- o para o seu projeto de vida. 

A realização deste projeto de intervenção apresentou-se como um duplo desafio. Por um lado, 

o desafio em torno do doente e da sua coprodução do seu projeto terapêutico através de ganhos de 

funcionalidade e qualidade de vida e, por outro lado, o desafio em torno desenvolvimento de com-

petências enquanto instrumento de cuidados, no processo de cuidados ao doente com doença men-

tal. 

 

 

Palavras – chave: relação terapêutica, coprodução de cuidados, recovery, funcionalidade e quali-

dade de vida. 
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ABSTRACT 

 

This report reflects the implementation of the intervention project entitled "The patient with 

mental illness as a co-producer of their life project - the nurse specialist in mental and psychiatric 

health as a therapeutic instrument", with the focus of intervention on the patient with severe mental 

illness who it presents changes in its functionality, especially in terms of self-care and which result 

in changes in its quality of life. 

In this sense, by having the nursing care process as a methodological option, the main objective 

is intended, through the promotion of the therapeutic relationship and the construction of a thera-

peutic alliance throughout the care process “Promoting recovery in patients with mental illness se-

rious, enabling him to be a co-producer in his therapeutic project”. By building this instrument to-

gether, the different phases of the care process were covered with the patient, meeting the patient's 

expectations, reaching progressive goals focusing on their potential and not on their limitations, 

promoting the patient's autonomy and quality of life with severe mental illness, enabling him for his 

life project. 

The realization of this intervention project presented itself as a double challenge. On the one 

hand, the challenge around the patient and their co-production of their therapeutic project through 

gains in functionality and quality of life and, on the other hand, the challenge around the develop-

ment of skills as an instrument of care, in the process of care for patients with mental illness.  

 

 

Key – words: therapeutic relationship, co-production of care, recovery, functionality and quality of 

life. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório apresenta-se como o culminar de todo o percurso realizado em busca das 

competências comuns e específicas de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, assim como, das 

competências enquanto Mestre em Enfermagem. Assim, muito mais do que espelhar todas as 

aprendizagens realizadas, pretende-se também demonstrar aqui neste relatório, que teoria e prática são 

duas faces de uma mesma moeda. É neste sentido que este relatório se encontra construído, pretendendo 

demonstrar a harmonização perfeita entre a primeira orientação estratégica do Mestrado em 

Enfermagem na Especialização de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica e os contextos de 

intervenção.  

A construção deste relatório encontra-se assim, alicerçada no desenvolvimento do projeto de 

intervenção intitulado “O doente com doença mental como coprodutor do seu projeto de vida e o 

Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica enquanto instrumento terapêutico” pois, através 

dele acontece o entrelaçar perfeito entre aprendizagens teóricas e práticas. Assim, tendo como foco de 

intervenção o doente com doença mental grave, que apresenta alterações a nível da funcionalidade, 

especialmente a nível do autocuidado e das quais decorrem alterações da sua qualidade de vida, 

Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e Psiquiatria e doente encontram-se num encontro existencial. 

É aqui neste encontro, por meio da relação terapêutica e tendo como opção metodológica o processo de 

cuidados de enfermagem, que se pretende alcançar o principal objetivo deste projeto de intervenção: 

• Promover o recovery no doente com doença mental grave, capacitando-o a ser coprodutor no 

seu projeto terapêutico. 

A fim de se alcançar o principal objetivo deste projeto de intervenção foram delineados os se-

guintes objetivos específicos: 

• Promover a funcionalidade através do autocuidado do doente com doença mental grave.  

• Promover a qualidade de vida do doente com doença mental grave. 

Além destes objetivos, a realização do projeto de intervenção espelhado no presente relatório, tornou 

possível o alcançar dos principais objetivos pessoais e profissionais inerentes à realização do Mestrado 

em Enfermagem na Especialização de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica, os quais consistiram 

em: 
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• Adquirir e desenvolver competências especializadas enquanto Enfermeira Especialista em Saúde 

Mental e Psiquiátrica, por forma a assistir o doente com doença mental em todo o seu ciclo de 

vida, inserido no seu contexto sócio familiar, assim como à sua família. 

• Adquirir e desenvolver competências enquanto Mestre em Enfermagem. 

Tendo em conta, os objetivos a que nos propusemos desde o início desta jornada, este relatório foi 

construído tendo por base o contributo de todos os encontros e reencontros com os doentes, colegas, 

orientadores e docentes, sendo por isso apresentado através de 5 grandes capítulos. O primeiro capítulo 

destina-se a apresentar os referenciais teóricos subjacentes à prática e que orientaram e guiaram a 

intervenção desenvolvida nos vários contextos. Por sua vez, o segundo capítulo ao apresentar-se como 

um enquadramento metodológico, pretende demonstrar o processo de cuidados de enfermagem 

enquanto caminho para esta jornada. Criados os alicerces, o terceiro capítulo pretende demonstrar como 

foi realizado o caminho na prática e nos diferentes contextos de intervenção. O quarto capítulo, por sua 

vez, vem demonstrar a harmonização perfeita de teoria e prática, demonstrando a aprendizagem 

realizada em contexto de intervenção. Neste sentido, neste capítulo foi realizada uma análise em torno 

do primeiro contexto de intervenção, com o intuito de demonstrar que a aprendizagem é um processo 

contínuo e dinâmico, com oportunidades de melhoria, as quais foram refletidas na análise realizada ao 

segundo contexto intervenção.  

Por último, mas não menos importante, o último capítulo deste relatório foi destinado a um espaço 

de reflexão sobre todo este caminho e sobre a reflexão em torno daquilo que é ser Enfermeiro Especialista 

em Saúde Mental e Psiquiátrica (EESMP) e Mestre em Enfermagem. Tal como na relação terapêutica, 

também este relatório foi sendo construído desde o primeiro encontro e tem nele a pessoa e a profissional 

que sou. 
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CAPÍTULO I 

ENQUADRAMENTO CONCETUAL 

 

 

 

 

“Toda a teoria deve ser feita  

para poder ser posta em prática, 

 e toda a prática deve obedecer a uma teoria” 

Fernando Pessoa 
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Figura 1: O Casulo.1 

 

  

 
1 Pintura a aquarela original realizada por Joelma Santanita. 
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1. A PESSOA COM DOENÇA MENTAL: FUNCIONALIDADE E QUALIDADE DE VIDA DUAS FACES 

DE UMA MESMA MOEDA 

 

De que falamos quando nos referimos a doença mental? Para se falar de doença, é imprescindível 

que se fale também de saúde mental, tal como nos refere Almeida (2018: 15) no primeiro capítulo do seu 

livro “Não há saúde sem saúde mental”. Assim, tendo por base este ponto de partida, faz-nos sentido 

iniciar este enquadramento conceptual através da definição de saúde mental já que, a própria definição 

de saúde mental não é completamente consensual pela sua perspetiva transcultural como argumenta a 

Organização Mundial da Saúde [OMS] (2002). No entanto, de acordo com a OMS (2002: 32) existe um 

ponto em comum na definição de saúde mental “saúde mental é algo mais do que a ausência de 

perturbações mentais”. 

Assim, no sentido de esclarecer a definição de saúde mental e doença mental, temos em consideração 

a OMS (2002: 31-32) ao defender que “os conceitos de saúde mental abrangem, entre outras coisas, o 

bem-estar subjectivo, a auto-eficácia percebida, a autonomia, a competência, a dependência 

intergeracional e a auto-realização do potencial intelectual e emocional da pessoa”, indo ao encontro 

desta perspetiva também Sequeira & Sampaio (2020: 3) referem que saúde mental consiste “num estado 

de bem-estar no qual cada pessoa concretiza o seu próprio potencial, consegue lidar com os usuais 

eventos de vida stressantes, consegue trabalhar de forma produtiva e frutífera, e está apta para dar 

contributos à sua comunidade”.  

Por outro lado, a doença mental é considerada para Sequeira & Sampaio (2020: 3) como “uma 

situação patológica na qual a pessoa apresenta distúrbios na sua organização mental”. Ainda segundo 

Sequeira & Sampaio (2020:4), não é fácil definir doença mental contudo, os autores argumentam que, 

doença mental pode ser definida como “um estado de desiquilibrio entre o ambiente e os sistemas 

biopsicológicos e socioculturais, implicando na pessoa doente a incapacidade de exercer os seus papéis 

sociais (familiares, laborais e/ou comunitários). Por sua vez, a  OMS (2002: 53) refere-se às perturbações 

mentais como alterações da forma de pensar, alterações do humor e alterações comportamentais, 

contínuas e significativas, associadas a “angústia pessoal e/ou deterioração do funcionamento”.  

No entanto, quando abordamos “a pessoa com doença mental” de que falamos? De acordo com a 

bibliografia consultada, as definições de doença mental, nem sempre são consensuais entre autores, mas 

à semelhança do que nos refere Almeida (2018: 18), as perturbações mentais podem ser apresentadas 

como “perturbações mentais comuns ou perturbações mentais graves”. De acordo com Almeida (2018), 
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as perturbações mentais comuns como é o caso da perturbações da ansiedade, controlo de impulsos, 

perturbações de humor ou afetivas, encontram-se com bastante frequência na população, mas não se 

apresentam incapacitantes e não apresentam alterações significativas da funcionalidade. Tendo presente 

esta distinção entre perturbações mentais comuns e perturbações mentais graves o mesmo autor 

defende que 

“as perturbações mentais graves, por seu turno, correspondem a situações de maior 
gravidade, que envolvem com frequência sintomas psicóticos (por exemplo, ideias 
delirantes, alucinações, afastamento da realidade, ausência de consciência patológica) 
e incapacidade significativa a nível das atividades de vida diárias e profissionais. As 
mais frequentes são a esquizofrenia e a doença bipolar” (Almeida, 2018: 19). 

O conceito de doença mental grave não é facilmente definível devendo, de acordo com o National 

Institute of Mental Health, citado pela  Ordem dos Enfermeiros [OE] (2021), ter em conta três critérios 

essenciais: o diagnóstico, a duração e a disfuncionalidade. 

Segundo Carvalho (2013), as perturbações mentais acarretam 12% da carga total dos problemas de 

saúde, sendo que a nível europeu essa carga aumentou para os 26,6%. Neste momento e tendo por base 

Carvalho (2013: 5), mantém-se a tendência em relação às principais causas de incapacidade e 

dependência psicossocial pertencente às doenças neuropisquiátricas “depressão unipolar (11,8%), 

problemas ligados ao álcool (3,3%), esquizofrenia (2,8%), distúrbios bipolares (2,4%) e demência (1,6%)”. 

Ainda de acordo com Carvalho (2013), as perturbações depressivas apresentam-se como a 3.ª causa 

global de doença, sendo expectável que em 2030 alcancem o primeiro lugar. De acordo com Whiteford, 

Ferrari & Degenhardt (2016), o “Global Burden of Disease Studies” destacou as perturbações mentais e o 

uso de substâncias, como a principal causa de incapacidade em todo o mundo, levando a uma crescente 

prioridade nas políticas públicas. Ainda consubstanciando o facto da doença mental acarretar consigo 

elevadas alterações da funcionalidade, também Karpov et. al. (2017) referem que as perturbações 

mentais grave, como é o caso da depressão major, as perturbações bipolares e a esquizofrenia, em 

conjunto com as perturbações da ansiedade, apresentam um elevado grau de cronicidade, contribuindo 

também para uma elevada carga de incapacidade, nomeadamente a nível do desempenho laboral. 

Quer a Direção Geral da Saúde [DGS] (2017), quer Almeida (2018) ressaltam que os dados 

epidemiológicos psiquiátricos vieram demonstrar que tanto em Portugal, como um pouco por todo o 

mundo, as perturbações mentais são cada vez mais frequentes, revelando-se como uma das principais 

causas de incapacidade da população implicando, portanto, uma sobrecarga enorme para a sociedade. O 

aumento das perturbações mentais um pouco por toda a Europa, leva assim a uma crescente preocupação 

com a saúde mental da população, já que, a incapacidade e a perda de funcionalidade que delas advém 
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são uma realidade incontornável e implicam um esforço coletivo. Em Portugal, a Direção Geral da Saúde 

[DGS] (2016) lançou o relatório “A saúde dos Portugueses 2016”, no qual evidencia entre outros aspetos, 

o acréscimo verificado face aos internamentos em psiquiatria, no que respeita ao ano 2011 e 2014. Neste 

sentido, a DGS (2016) defende a importância de investir em cuidados comunitários, em que o doente com 

doença mental grave possa ser o mais funcional possível integrando a sua comunidade, por forma a evitar 

reinternamentos sucessivos, tal como a morbilidade a eles associada.  

Apresentando-se assim as alterações da funcionalidade decorrentes da doença mental, como uma 

realidade incontornável, apoiada por os estudos aqui enunciados, também Barker (2009: 124)2, 

argumenta que mais do que diagnósticos nosológicos na doença mental, as perturbações mentais 

referem-se a “qualquer estado em que uma pessoa exibe ou experimenta um ou mais problemas 

emocionais ou comportamentais que interferem em aspetos da sua funcionalidade diária”, as quais 

afetam a sua qualidade de vida e necessitam de uma intervenção especializada, tendo sempre em conta 

o contexto em que o doente se encontra inserido. É neste sentido, que surge o projeto de intervenção 

que se encontra na base deste relatório, no qual o seu foco de atuação é a pessoa com doença mental 

que apresenta alterações da sua funcionalidade, nomeadamente a nível do autocuidado. São estas 

alterações da funcionalidade que se apresentam como o foco de enfermagem, as quais comprometem a 

qualidade de vida do doente indo, portanto, muito além de diagnósticos nosológicos ou sintomas. 

Ao longo dos anos, muito se tem investido na compreensão da saúde mental e das doenças mentais 

através da realização de estudos e debates em torno da temática, quer a nível local, quer a nível global. 

Muito embora, ainda exista um longo caminho a percorrer, o caminho faz-se caminhando e, à luz do que 

refere Almeida (2018), o desenvolvimento do conceito referente à carga de doenças (global burden 

diseases), assim como, do desenvolvimento das metodologias para medir os anos ajustados de vida por 

incapacidade (DALYs) e dos anos vividos com incapacidade, proporcionou um grande avanço na 

compreensão da doença mental. Assim, através do desenvolvimento destes conceitos tornou-se possível 

uma maior compreensão das consequências negativas referentes às doenças mentais. Esta maior 

compreensão, permite tornar exequível um planear estratégico, já que, para qualquer intervenção, faz-

se necessária uma correta avaliação e um correto diagnóstico. A existência de estudos e deste tipo de 

desenvolvimento, permitiu-nos compreender a doença mental em termos de incapacidade, 

comorbilidades e morte prematura, transformando, tal como afirma Almeida (2018: 65) “radicalmente a 

visão das doenças mentais a nível mundial”. A importância destes dados e destes estudos, reside 

 
2 Tradução livre: “to any state where a person displays or experiences one or morem emotional or behavioural prob-
lems that interfere with aspects of their everyday functioning” (Barker, 2009: 124). 



 
 

 
dez-21 | Página 26 

 

Título | O Doente com doença mental enquanto coprodutor do seu projeto de vida e o Enfermeiro Especialista 

em Saúde Mental e Psiquiátrica enquanto instrumento terapêutico 

portanto, não só na promoção de uma compreensão da situação global referente às doenças mentais e 

ao seu impacto real, mas também na promoção de estratégias globais e locais que sejam adequadas.  

Ainda segundo Almeida (2018), comparando os dados existentes entre 1990 e 2010, verificou-se um 

aumento significativo quer em Portugal, quer a nível europeu e mundial, relativamente às doenças 

mentais. Segundo a Direção Geral da Saúde [DGS] (2014: 31), verificou-se que em 2010 “da carga global 

da doença em Portugal, medida em anos de vida ajustados à incapacidade (DALY), as perturbações 

mentais e do comportamento representaram 11,75%” e a nível da carga de morbilidade, avaliada tendo 

em conta os anos vivios com incapacidade (YLD), “as perturbações mentais e do comportamento tiveram 

a expressão substancial de 20,55%”. Neste sentido, já em 2014 a DGS alertava para o impacto das doenças 

mentais na saúde em Portugal referindo que “as doenças mentais têm, na perspectiva destes indicadores, 

um lugar de amplo destaque, principalmente pelo contributo dos anos vividos com incapacidade, que 

demonstram claramente o seu estatuto de doenças crónicas e a sobrecarga que lhes está associada” (DGS, 

2014: 32). 

Em torno da discussão sobre o impacto das doenças mentais um pouco por todo o mundo, em 2010 

o Ministério da Saúde português publicou o Decreto-Lei n.º 8/2010 de 28 de janeiro, o qual revelou 

também uma preocupação crescente em torno da doença mental, da sua cronicidade e das alterações de 

funcionalidade que daí advinham.  Por conseguinte, o Ministério da Saúde [MS] (2010: 258) refere-se por 

um lado, à doença mental grave como “a doença psiquiátrica, que, pelas características e evolução do seu 

quadro clínico, afeta de forma prolongada ou contínua a funcionalidade da pessoa” e refere-se à 

funcionalidade como “a capacidade da pessoa com doença mental grave, em cada momento, para realizar 

tarefas de subsistência, se relacionar com o meio envolvente e participar na vida social”.  

Também Almeida (2018) argumenta sobre o impacto significativo que as perturbações mentais têm, 

um pouco por todo o mundo, quer a nível da vida diária das pessoas, quer a nível das famílias, comunidade 

e dos próprios países, já que como o autor refere  

“este impacto traduz-se em enorme sofirmento individual, em níveis elevados de 
incapacidade nas atividades de vida diária, no trabalho e nas relações com os outros, 
em custos económicos directos e indirectos de uma enorme magnitude e em custos 
elevadíssimos associados à redução da produtividade” (Almeida, 2018: 64).  

Para Pinho (2020: 23) no estudo que desenvolveu sobre a relação entre a eficácia do treino 

metacognitivo e a funcionalidade no doente com esquizofrenia, a funcionalidade é tida como “a chave 

para que uma panóplia de sinais e sintomas seja ou não considerada doença mental, pois a linha entre a 

saúde e a doença, na área da saúde mental, é a funcionalidade versus disfuncionalidade”. Efetivamente, 
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a orientação estratégica do presente Mestrado em Enfermagem apresenta essa premissa, já que, o foco 

de atuação de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, reside na funcionalidade do doente. Neste 

sentido, de acordo com a American Psychiatric Association (2014) citado por Pinho (2020) no Manual de 

Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM V) é evidenciada também a estreita relação 

entre as alterações de funcionalidade e a classificação das doenças mentais.  

 Qualquer doença crónica, é tida com uma estreita ligação com o conceito de qualidade de vida, 

tal como consubstanciam Canavarro, Pereira, Moreira & Paredes (2010: 245) ao referirem que  

“A incerteza persuasiva que envolve o diagnóstico e prognóstico, a progressão da 
doença e a imprevisibilidade que a caracteriza, bem como aos seus tratamentos,  
resultam  inevitavelmente em algum grau de perturbação emocional, sem esquecer as 
limitações físicas e funcionais persistentes que conduzem à alteração do 
funcionamento e rotina diária, interferindo com a capacidade para trabalhar, 
desempenhar papéis familiares e sociais e com o envolvimento em actividades de lazer 
(Doka, 1993). Em virtude  do seu diagnóstico ameaçador, dos seus tratamentos 
prolongados e muitas vezes agressivos e da incerteza do prognóstico, a doença crónica 
constitui-se como um risco para a qualidade de vida do indivíduo”. 

 Falar de doença mental, tendo em conta a sua cronicidade, leva-nos obrigatoriamente a pensar 

sobre a funcionalidade e sobre a qualidade de vida dos doentes, já que se apresentam como conceitos 

indissociáveis. Indo ao encontro desta afirmação, também Pinho, Pereira & Chaves (2017) referem que a 

qualidade de vida é bastante superior em pessoas sem perturbações mentais relativamente a pessoas 

com perturbações mentais, sendo que, a qualidade de vida ainda se encontra mais comprometida em 

pessoas com doença mental crónica. No estudo de Pinho (2020), é demonstrada a importância da 

intervenção de enfermagem, numa abordagem holística e compreensiva, da pessoa com doença mental 

grave, no caso específico da esquizofrenia, devido às alterações evidentes a nível da funcionalidade e das 

quais resultam um impacto significativo a nível da qualidade da vida (Pinho, 2020). Buro  

Ao longo do tempo, tem existido uma crescente preocupação a nível de estudos relacionados com 

a pessoa com doença mental e a sua qualidade de vida. Assim, tendo por base Pinho, Pereira & Chaves 

(2017), a desinstitucionalização psiquiátrica surge também aqui para a funcionalidade e para a qualidade 

de vida do doente, como um fator importante. Tal como argumentam os autores, a qualidade de vida 

“está associada à percepção de uma pessoa sobre o seu bem-estar, saúde e satisfação com as suas 

circunstâncias na vida, incluindo o acesso aos recursos disponíveis e oportunidades” (Pinho, Pereira, & 

Chaves, 2017: 2).  
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Neste sentido, por forma a promover uma reflexão em torno desta problemática, a Ordem dos 

Enfermeiros (OE), lançou o “Guia orientador de boas práticas de cuidados de enfermagem especializados 

na recuperação da pessoa com doença mental grave” em 2021. Segundo a OMS (2008) citado pela OE 

(2021), a doença mental grave implicou no decorrer dos últimos anos, internamentos prolongados e níveis 

de incapacidade também elevados, os quais detém um impacto significativo no doente, família e na 

sociedade de uma forma geral, impacto esse que obriga a uma reflexão dos cuidados e serviços prestados. 

Assim, tendo em consideração o impacto a nível funcional que a doença mental crónica apresenta 

na vida de uma pessoa, a qualidade de vida surge aqui como uma face de uma mesma moeda. De acordo 

com a OMS citado por Quartilho (2010: 8) o conceito de qualidade de vida é definido como “a percepção 

do indivíduo sobre a sua posição no contexto da cultura e do sistema de valores em que vive, 

relativamente aos seus objetivos, expetativas, padrões e preocupações”. Abordar a funcionalidade e a 

qualidade de vida tendo por base esta perspetiva, oferece ao doente com doença mental uma voz ativa, 

levando-nos  “a olhar para a saúde mental em termos que vão para além da presença ou ausência de 

sintomas clínicos, ao considerar aspetos positivos como a capacidade de lidar com problemas, satisfação 

com a vida, a autonomia individual, etc.”, tal como defende Quartilho (2010: 8). 

 

 

2.  O AUTOCUIDADO NO PROJETO TERAPÊUTICO DO DOENTE COM DOENÇA MENTAL 

 

Embora o autocuidado seja central à nossa prática enquanto enfermeiros, falar e discutir o 

autocuidado não é de todo uma tarefa fácil e, portanto,  não pode ser chamado a este relatório de ânimo 

leve. A discussão em torno do autocuidado neste relatório, surge para iluminar a nossa prática enquanto 

profissionais, para dar luz àquilo em que consiste o foco de atenção da prática da enfermagem e, mais 

especificamente, o foco de atenção da prática da enfermagem em saúde mental e psiquiatria. Indo ao 

encontro desta premissa e, tendo presente que teoria ilumina a prática e a nossa prática dá forma à teoria, 

o autocuidado tem sido alvo de interesse de inúmeras teóricas de enfermagem. Ao longo do presente 

Mestrado, a abordagem em torno das teorias de enfermagem revelou-se sempre como um desafio. 

Associar e interligar teoria e prática, assim como, compreender quais os referenciais teóricos que 

utilizamos enquanto profissionais surge como um binómio incontornável. Não podemos simplesmente 

questionar que teóricas vamos chamar a este relatório, como que se de um catálogo se tratasse, já que, 
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poderíamos falar de tantas teóricas quantas quiséssemos, afinal de contas, todas elas estão interligadas 

entre si num emaranhado de encontros e reencontros que respondem à nossa prática de cuidados.  

O autocuidado surge desde sempre, como uma área central na enfermagem, tendo sido 

introduzido pela primeira vez por Orem em 1956, apresentando-se à semelhança do que defende 

Petronilho (2012) como um recurso da pessoa na promoção e recuperação da sua saúde. Segundo 

Backman & Hentinen (1999) citado por Petronilho (2012: 18), o “Autocuidado reporta-se, 

tradicionalmente às atividades associadas à promoção da saúde, significando, deste modo, os 

comportamentos assumidos pelos indivíduos para promover ou recuperar a sua saúde”. Por conseguinte, 

funcionalidade e autocuidado encontram-se indiscutivelmente interligados já que, tal como refere 

Fonseca (2013: 49)  “o nível funcional influencia o comportamento de autocuidado e vice-versa”, levando 

a que a pessoa que apresenta a sua capacidade de autocuidado comprometida não consiga coproduzir o 

seu projeto de vida à luz também do que defende Lopes (2006). 

Segundo Petronilho (2012), o autocuidado apresenta-se não só como o foco, mas também como 

o resultado referente à promoção da saúde e das suas próprias intervenções, numa óptica não só de 

gestão de doença mas de gestão da saúde, ao longo das suas várias transições no decorrer do seu ciclo de 

vida. À luz do que nos diz Petronilho (2012), fruto de um aumento das doenças crónicas a nível mundial e 

nas quais se incluem também as doenças mentais, tem existido uma crescente atenção e preocupação 

em torno do autocuidado enquanto dimensão de relevo no contexto de saúde e bem estar das pessoas. 

Assim, tendo presente o impacto que a doença mental e a sua cronicidade detém na vida de uma pessoa, 

em que a sua funcionalidade pode ficar de tal forma comprometida que a sua capacidade de autocuidado 

pode ficar afetada, interessa-nos aqui, olhar para o autocuidado sob a perspetiva do autocuidado na 

doença crónica.  

Quando nos encontramos com os doentes e, especificamente, quando estes apresentam uma 

doença crónica, criamos em conjunto com os doentes uma parceria de cuidados a fim de estabelecermos 

uma aliança terapêutica, com vista, à luz do que defende Riegel, Jaarsma & Strömberg (2012) a motivar 

os doentes a envolverem-se nos autocuidados e a introduzi-los no seu dia a dia. Segundo aqueles autores, 

o autocuidado é definido como um processo de manutenção da saúde através da promoção da saúde e 

da manutenção da doença. Assim, tendo por base esta definição, o autocuidado é realizado, quer num 

estado saudável, quer num estado de doença, já que, todas as pessoas se envolvem diariamente em algum 

nível de autocuidado. Embora a teoria de médio alcance do autocuidado na doença crónica de Riegel, 

Jaarsma & Strömberg (2012), tenha por base a grande teoria de Orem, distingue-se desta por atribuir o 

seu principal foco ao indíviduo e ao fator da cronicidade da doença crónica pois, vê o doente como um 
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participante ativo e único na manutenção da gestão da sua doença. O autocuidado apresenta-se aqui, 

carregado de significados únicos, pessoais e culturais, não se revelando estanque ou igual para todos, 

tendo em consideração a singularidade de cada pessoa. Se cada um de nós é único também o autocuidado 

é único, tal como afirmam as autoras ao referirem que “algumas atividades que podem ser definidas como 

autocuidado criterioso para um doente podem ser inadequadas para outro” (Riegel, Jaarsma & 

Strömberg, 2012: 195)3. 

Tendo em consideração Riegel, Jaarsma & Strömberg (2012), os conceitos chave inerentes à teoria 

de médio alcance do autocuidado na doença crónica são: self-care maintenance (manutenção do 

autocuidado), o self-care monitoring (monitorização do autocuidado) e o self-care manegement (gestão 

do autocuidado). Segundo as autoras, os três conceitos chave aqui enunciados apresentam uma estreita 

ligação entre si.  

Numa primeira instância, o self-care maintenance diz respeito aos comportamentos que as 

pessoas realizam a fim de melhorarem o seu bem-estar, preservando a saúde e mantendo a estabilidade 

a nível físico e a nível emocional. Se tivermos em conta uma doença crónica e, mais especificamente a 

doença mental, esta manutenção do autocuidado reflete recomendações, ensinos e estratégias 

fornecidas por parte dos profissionais de saúde e neste caso específico dos Enfermeiros Especialistas em 

Saúde Mental e Psiquiátrica, implicando também uma avaliação sistemática e contínua dos seus 

benefícios. Além destes aspetos, neste primeiro conceito, a gestão por parte do doente e a parceria 

estabelecida entre enfermeiro e doente é crucial, levando-nos também àquilo que Lopes (2006, 2016) 

defende em relação à voz ativa do doente e àquilo a que chama de coprodução de cuidados, em que o 

doente é o principal ator no seu projeto terapêutico. Por sua vez, o segundo conceito, o self-care 

monitoring,  de acordo com Riegel, Jaarsma & Strömberg (2012: 196)4, prende-se com “um processo de 

rotina, uma monitorização ou vigilância do próprio corpo”, sendo esta sistematização, esta rotina e este 

acompanhamento essencial para as doenças crónicas. Deste ponto de vista, o principal objetivo do self-

care monitoring é exatamente reconhecer através da própria consciencialização de que ocorreram 

mudanças, em que, tal como consubstanciam Riegel, Jaarsma & Strömberg (2012: 196)5, “para indivíduos 

 
3 Tradução livre: “some activities that might be defined as judicious self–care for one patient might be inappropriate 
for another” (Riegel, Jaarsma & Strömberg, 2012: 195). 
4 Tradução livre: “Self-Care monitoring is a process of routine, vigilant body monitoring” (Riegel, Jaarsma & 
Strömberg, 2012: 196). 
5 Tradução livre: “For individuals with chronic illness, sign or symptom recognition begins the process of decision 
making about what action is needed” (Riegel, Jaarsma & Strömberg, 2012: 196). 



 
 

 
dez-21 | Página 31 

 

Título | O Doente com doença mental enquanto coprodutor do seu projeto de vida e o Enfermeiro Especialista 

em Saúde Mental e Psiquiátrica enquanto instrumento terapêutico 

com doenças crónicas, o reconhecimento de sinais ou sintomas inicia o processo de tomada de decisão 

sobre determinada ação que é necessária”. 

Uma vez mais, se pensarmos na própria essência da relação terapêutica em que enfermeiro e 

doente formam uma parceria de cuidados, em que o doente é coprodutor de cuidados e em que 

enfermeiro e doente se encontram numa relação dialógica, conseguimos compreender a importância 

deste conceito nos cuidados. O doente ao tomar consciência da sua doença, consegue ele próprio ir 

monitorizando sinais e sintomas e agir em consonância com eles, sendo um parceiro ativo no seu próprio 

projeto terapêutico e estabelecendo uma aliança terapêutica, a qual promove o seu autocuidado, a sua 

funcionalidade e a sua qualidade de vida. É a existência deste self-care monitoring que, segundo Riegel, 

Jaarsma & Strömberg (2012), permite que ocorra o terceiro e último conceito, o self-care manegement, 

isto é, se perante determinados sinais e sintomas da doença, é necessária ou não determinada ação. Neste 

sentido, tal como as autoras referem  

“a consciência da situação promove a avaliação do tratamento, facilitando a perceção 
dos eventos, a compreensão do seu significado e a projeção do seu estado no futuro. 
Neste contexto, a consciência da situação envolve a atenção às sensações corporais 
(consciência somática) e a capacidade de determinar com segurança como essas 
sensações mudam em resposta aos tratamentos implementados” (Riegel, Jaarsma & 
Strömberg, 2012)6. 

Além da articulação entre estes três conceitos chave Riegel, Jaarsma & Strömberg (2012) afirmam 

que, para qualquer processo de autocuidado encontram-se subjacentes dois aspetos: a tomada de 

decisão e a reflexão. A tomada de decisão é um processo complexo e que se encontra subjacente ao 

autocuidado na doença crónica e a reflexão está subjacente também ao cuidado sendo-lhe essencial, já 

que está relacionada obrigatoriamente com a aquisição de conhecimento. Neste sentido, na teoria de 

médio alcance do autocuidado na doença crónica, é estabelecida a dicotomização em torno do processo 

de tomada de decisão e do processo de reflexão, já que, “o autocuidado pode ser suficiente ou 

insuficiente, intencional ou não intencional, racional e reflexivo ou automático e irreflectido” (Riegel, 

Jaarsma & Strömberg, 2012: 197)7. 

 
6 Tradução livre: “Situation awareness promotes treatment evaluation by facilitating the perception of events, the 
comprehension of their meaning, and the projection of their status into the future.14 In this context, situation aware-
ness involves alertness to bodily sensations (somatic awareness) and the ability to reliably determine how these sen-
sations change in response to treatments implemented” (Riegel, Jaarsma & Strömberg, 2012: 197). 
7 Tradução livre: “self-care may be sufficient or insufficient, purposive or unintentional, reasoned and reflective, 
or automatic and unobservant. This dichotomizing of the process builds on Orem’s statement that “self-care is pur-
poseful actions performed in sequence and with a pattern” (Riegel, Jaarsma & Strömberg, 2012: 197). 
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Indo ao encontro destas premissas e tendo em consideração a cronicidade da doença mental, o 

principal objetivo do EESMP ao tornar o doente com doença mental coprodutor do seu projeto 

terapêutico, promovendo o seu autocuidado é que este consiga alcançar aquilo a que Riegel, Jaarsma & 

Strömberg (2012) designam por a combinação perfeita, na qual o autocuidado é suficiente, intencional e 

reflexivo. Trata-se de forma figurada, levar os doentes para o canto superior direito da figura que 

apresentamos de seguida no qual, os doentes “conhecem os autocuidados necessários para a sua 

condição, realizam o autocuidado pensando sobre o significado dos dados que coletam e tomam boas 

decisões sobre o que fazer se os sinais ou sintomas forem anormais” (Riegel, Jaarsma & Strömberg, 2012: 

198)8. 

 

 

Figura 2: Relação entre a tomada de decisão e a reflexão no autocuidado de acordo com a teoria de médio alcance 
do autocuidado na doença crónica adaptado de (Riegel, Jaarsma & Strömberg, 2012: 198). 

 

Tendo presente o impacto que a doença mental detem na vida de uma pessoa, em que a sua 

funcionalidade pode ficar de tal forma comprometida que a sua capacidade de autocuidado pode ser 

afetada,  o EESMP surge ele próprio um instrumento de cuidados à luz do que defende Travelbee (1963) 

e Lopes (2006). Enfermeiro e doente encontram-se numa relação dialógica, em que ambos se 

 
8 Tradução livre: “Patients in this group (top right) are knowledgeable about the self-care needed for their condition. 
They perform self-care with thought about the meaning of the data they gather and make good decisions about what 
to do if signs or symptoms are abnormal. To reach a state of reflective, knowledgeable, sufficient self-care, patients 
are motivated and have received targeted education from a health care professional or have been very successful in 
seeking information and contemplating their options” (Riegel, Jaarsma & Strömberg, 2012: 198). 
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comprometem, numa parceria com vista ao recovery do doente com doença mental. O EESMP trabalha 

assim em conjunto com o doente por forma a capacitá-lo a ser coprodutor do seu projeto de vida e 

levando a que, o seu autocuidado se torne suficiente, intencional e refletido, por forma a que a 

manutenção, a monitorização e a gestão do autocuidado na sua doença crónica ocorram.  

Apresentando-se o doente com doença mental como o ator principal no seu projeto terapêutico, 

o qual detém uma voz ativa no seu processo de cuidados, tal como consubstancia Riegel, Jaarsma & 

Strömberg (2012) existem sempre fatores a ter em conta. Esses fatores vão influenciar no autocuidado 

do doente, nomeadamente: as suas experiências e habilidades, a motivação do doente, a sua cultura e 

valores, as suas crenças e a sua confiança, os seus hábitos de vida, as suas habilidades funcionais e 

congitivas, o acesso que tem a serviços de saúde e também a sua rede de suporte e apoio, tal como 

evidenciado na figura que se segue.  

 

 

Figura 3: O processo subjacente ao autocuidado na doença crónica – fatores intervenientes e conceitos chave 
(Jaarsma, Cameron, Riegel & Stromberg, 2017). 

 

 

É claro que quando falamos de autocuidado, especificamente na doença mental e atendendo à 

sua cronicidade e especificidade, há que ir para além de diagnósticos nosológicos, fazendo-se necessária 

uma abordagem compreensiva à luz também do que defende Abreu (2006), Lopes (2006, 2018).  
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O autocuidado numa doença crónica, como é o caso da doença mental, detém um significado 

específico, já que, “viver de uma forma o mais otimizada possível com uma doença crónica requer um 

conjunto de comportamentos para controlar o processo de doença, diminuir a carga de sintomas e 

melhorar a sobrevivência” tal como argumentam Riegel, Jaarsma, Lee & Strömberg (2019: 207)9. É neste 

ponto, que segundo Riegel, Jaarsma, Lee & Strömberg (2019), o autocuidado na doença crónica se 

distingue, já que é visto como fulcral na gestão a longo prazo que o doente faz da sua doença crónica. É 

necessária uma visão holistica em que vários fatores confluem entre si para a promoção do bem-estar do 

doente, mas sobretudo, é o próprio doente, a sua adesão e o facto de coproduzir os cuidados que  fazem 

a principal diferença, tal como é defendido por Riegel, Jaarsma, Lee & Strömberg (2019: 207)10 ao 

referirem que “aqueles que se envolvem mais efetivamente no autocuidado têm melhor qualidade de 

vida, menores taxas de hospitalização e menos mortalidade do que aqueles que relatam um autocuidado 

insuficiente”.  

 

 

3. O ENFERMEIRO ESPECIALISTA DE SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA ENQUANTO INSTRU-

MENTO DE CUIDADOS 

 

Ao longo do presente enquadramento concetual, tem sido discutido o impacto significativo que a 

doença mental apresenta na vida da pessoa, sobretudo a nível funcional, a nível do autocuidado e da sua 

qualidade de vida, tal como consubstanciado pela Organização Mundial da Saúde [OMS] (2015). 

Neste sentido, tendo presente que o impacto que a doença mental grave detém na vida de uma pes-

soa é enorme, Martin (1987) argumenta que, o doente com doença mental independentemente de se 

encontrar institucionalizado ou em contexto comunitário, necessita de ajuda especializada por parte de 

enfermagem. Para Martin (1987) o doente com doença mental necessita sobretudo que enfermeiros 

especializados na área, o ajudem na resolução dos seus problemas interpessoais e psicossociais, por 

forma, a tornarem-se o mais funcionais possível, com um ganho expetável a nível da sua qualidade de 

 
9 Tradução livre: “self-care might have another meaning to patients with a chronic illness, since living optimally with 
a chronic illness often requires a set of behaviors to control the illness process, decrease the burden of symptoms, 
and improve survival” (Riegel, Jaarsma, Lee & Strömberg, 2019: 207). 
10 Tradução livre: “Those who engage more effectively in self-care have better quality of life, lower hospitalization 
rates, and less mortality than those who report poor self-care” (Riegel, Jaarsma, Lee & Strömberg, 2019: 207). 
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vida. Deste ponto de vista, Martin (1987: xiv)11  defende que “atender a essa expetativa dos doentes é o 

objetivo da prática de enfermagem psiquiátrica”.  

Tendo por base este pressuposto, o EESMP apresenta-se aqui, à luz do modelo existencial humanista, 

demonstrando não só uma uma elevada consciência de si próprio, mas também, constituindo-se ele 

próprio como um instrumento de cuidados , entrando numa relação dialógica com o doente, por forma a 

ajudar o doente no processo de tomada de consciência de si próprio (awereness). Ainda neste sentido 

Chalifour (2008: 4), consubstancia esta ideia ao referir que o interveniente detém um “papel de 

facilitador, ajudando o doente a aceder mais facilmente aos seus processos internos e a desenvolver uma 

maior consciência de si, de modo a que se torne mais apto nas dificuldades que vive”.  

O EESMP enquanto instrumento de cuidados, por meio da relação terapêutica, trás consigo o doente 

para a relação, dá-lhe uma voz ativa, a fim de o levar a participar nos cuidados e a coproduzir o seu projeto 

terapêutico. É nesta relação dialógica de estar com o outro, à semelhança do que também defende Martin 

Buber, que enfermeiro e doente se encontram e reencontram, sendo o desenvolvimento de seu projeto 

terapêutico o principal objetivo. Por meio da relação terapêutica, o EESMP, vem assim ajudar o doente 

na mudança e a transitar para um estado de saúde melhor, tal como defende Meleis (2010) na sua teoria 

das transições. Neste sentido, o EESMP apresenta um papel crucial por forma a ajudar o doente com 

doença mental, que apresenta alterações da sua funcionalidade e alterações a nível das suas 

competências a adaptar-se não só às suas limitações mas também a ver as suas potencialidades. Só assim 

será possível que o doente, desenvolva o seu projeto terapêutico e siga o seu projeto de vida. Indo ao 

encontro desta ideia, Chinn reconhece o contributo da teoria das transições desenvolvida por Meleis ao 

referir que acredita que “o conceito das transições em conjunto com o conceito central de cuidar, forma 

núcleos em torno dos quais se constrói a prática de enfermagem” (Smith & Liehr, 2014: 254)12. 

À luz do que que defende o modelo existencial humanista, em que “somos pessoas a cuidar de 

pessoas”, o EESMP apresenta-se aqui detentor de uma elevada consciência de si próprio e como o 

principal instrumento de cuidados, constituindo-se como um instrumento terapêutico, que através da 

relação que estabelece com o outro, potencia e promove o outro. O conceito de self terapêutico, foi 

utilizado pela primeira vez por Joyce Travelbee na sua teoria de médio alcance “Human-to-human 

relationship model”. Enquanto teórica de enfermagem, Travelbee recebeu influências de outras teóricas 

 
11 Tradução livre: “Meeting this expectation of patients is the purpose of psychiatric nursing practice” (Martin, 1987: 
xiv). 
12 Tradução livre: “the concept of transitions, along with the central concept of caring, forms a core around which 
the practice of nursing is constructed” (Smith & Liehr, 2014: 254). 
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como Peplau e Jean Orlando, contudo, Travellbee foi buscar grandes contributos à filosofia existencialista 

(Tomey, 2004). 

Segundo Meleis (2012), na teoria de Travelbee, as relações humanas (relação pessoa a pessoa) que 

são estabelecidas entre enfermeiro e doente, ajudam este último a lidar com o sofrimento, residindo no 

significado do encontro do eu e do outro, o seu principal foco. Assim, para Travelbee, ao apresentar-se o 

enfermeiro, ele próprio como um instrumento terapêutico em relação com o outro, é crucial para que a 

relação de ajuda ocorra, seja definido o objetivo da relação, seja estabelecido um compromisso e que 

ocorra envolvimento emocional, transcendendo-se o enfermeiro a si próprio (Waidman, Stefanelli & 

Jouclas, 1998). De acordo com Waidman, Stefanelli & Jouclas (1998), para que se dê a relação de ajuda, é 

essencial perceber o outro como um ser humano único. Neste sentido, Travelbee (1966: 125) citado por 

Meleis (2011: 259)13 defende que “o relacionamento tem duas características: é uma experiência mutua-

mente significativa, sendo através desse relacionamento, que as necessidades de ajuda do indivíduo e da 

família são atendidas”. À semelhança de Joyce Travelbee, também Lopes (2006) vê o enfermeiro como 

um instrumento terapêutico, estando presente neste relatório a mesma visão sob o EESMP. 

O uso terapêutico do self em enfermagem é algo bastante estudado e amplamente difundido, sendo 

a sua consideração nos cuidados, profundamente relacionada a questões de autoconsciência e autoco-

nhecimento, tal como nos diz Freshwater (2002), implicando por isso, processos profundos de reflexão. 

Este autor argumenta exatamente no sentido de que, para ocorrer uma aliança terapêutica nos cuidados 

de enfermagem, em que o objetivo é promover uma aprendizagem transformadora, é crucial o desenvol-

vimento da autoconsciência. A própria aquisição de competências específicas do EESMP e todo o desen-

volvimento do presente mestrado em enfermagem vai ao encontro destes pressupostos. 

Teóricas como Peplau (1952) e Travelbee (1971) citadas por Freshwater (2002), utilizam o conceito 

de uso terapêutico de si na enfermagem. Ao abordar o uso terapêutico de si mesmo, Travelbee (1971: 19) 

citado por Freshwater (2002: 9)14 define-o como “quando uma enfermeira se usa auto terapeuticamente, 

ela conscientemente faz uso da sua personalidade e conhecimento a fim de efetuar uma mudança na 

pessoa doente. Essa mudança é considerada terapêutica quando alivia o stress do indivíduo”. 

 
13 Tradução livre: “The relationship has two characteristics: it is a “mutually significant meaningful experience” and, 
through it, the nursing needs of the individual (or family member) are met” (Meleis, 2011: 259). 
14 Tradução livre: “When a nurse uses self therapeutically she consciously makes use of her personality and knowledge 
in order to effect a change in the ill person. This change is considered therapeutic when it alleviates the individual’s 
stress” (Freshwater, 2002: 9). 
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Desde sempre, que o cuidado se encontra inerente a todos os seres humanos, somos cuidados desde 

a nossa conceção, o cuidado ao outro implica assim, um encontro existencial entre duas pessoas, numa 

relação dinâmica. Por isso mesmo, os cuidados de enfermagem, apresentam como alicerce fundamental 

o encontro com o outro. No entanto, os encontros e reencontros entre enfermeiro e doente, são bastante 

mais complexos pois não são encontros com o outro comuns, são cuidados profissionais, especializados, 

ao mesmo tempo que também são pessoais. Os cuidados de enfermagem são um modo de ser e um modo 

de estar, que implicam conhecimentos e atitudes específicas, como o cuidado dialógico, que não é apenas 

uma estratégia comunicacional, mas uma forma de cuidar centrada na pessoa, que implica uma mentali-

dade aberta, criativa e ética.  É neste sentido que ao discutir o cuidado de enfermagem de acordo com os 

pressupostos de Buber, Schaurich & Crossetti (2008: 545) referem 

“O cuidado de enfermagem é, também, complexo e dinâmico, envolvendo um modo 
de ser pessoal e profissional, conhecimentos específicos e atitudes práticas que o 
caracterizam como parte da relação estabelecida entre o ser que cuida e o ser que é 
cuidado, e destes com o mundo vivido e experienciado por ambos no tempo e espaço 
compartilhados”. 

Ao cuidar, enfermeiro e doente, estabelecem uma relação pessoa a pessoa em que se percebem um 

ao outro e na qual, é necessário além de tudo o que já foi referido, existir comprometimento de parte a 

parte, é necessário existir interesse no outro e confiança mútua. O cuidado é aqui assente no elemento 

dialógico e assente numa parceria que se desenvolve ao longo do tempo. Posto isto, se pensarmos na 

filosofia existencialista expressa na obra de Rogers (2017) “Tornar-se Pessoa”, o seu primeiro capítulo 

intitula-se por “Este sou eu” e realmente faz todo sentido, não podemos cuidar de outros sem nos conhe-

cermos a nós próprios e sem tomarmos consciência de quem somos e dos nossos limites. Enfermagem é 

uma profissão da relação, é uma profissão de pessoas a cuidar de pessoas e, portanto, quando eu enfer-

meira presto cuidados a um outro, a uma outra pessoa, eu tenho que em primeiro lugar refletir sobre 

mim própria, não só enquanto profissional, mas, enquanto pessoa e, ver o meu próprio reflexo. É no en-

contro com o outro, que muita das vezes, tomamos consciência de nós próprios, enquanto pessoas e 

enquanto profissionais. É no encontro com o outro que mais nos questionamos e mais nos apercebemos 

de nós próprios. 

Indo ao encontro desta ideia, também Martin (1987: 38)15 defende que 

“ o uso terapêutico do self é o foco central da enfermagem e requer que o enfermeiro 
esteja ciente dos seus próprios pensamentos, sentimentos e ações. O uso terapêutico 

 
15 Tradução livre: “The therapeutic use of self is the central focus of nursing and requires that the nurse is aware of 
his or her own thoughts, feelings and actions. The therapeutic use of self is based on self-awareness, through which 
the nurse attempts to gain self-knowledge about the kind of person that he or she is” (Martin, 1987: 38). 
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do self é baseado na autoconsciência, por meio da qual o enfermeiro busca 
autoconhecimento sobre o tipo de pessoa que é”. 

Os processos de autoconsciência são complexos e dependem de cada pessoa, sendo que implicam 

um elevado investimento, mas que, quando alcançados apresentam um enorme potencial, já que, tal 

como Martin (1987) argumenta, não se pode esperar que uma pessoa que não se compreende a si própria 

possa compreender os outros. A consubstanciar este pressuposto o autor afirma que 

“A enfermeira que não tem autoconsciência pode permitir que as necessidades 
pessoais atuem como uma barreira para a formação de um relacionamento 
singificativo com os doentes, enquanto que a enfermeira que compreende as suas 
próprias necessidades e motivações encontra-se numa posição melhor para se 
concentrar nas necessidades do doente, pois consegue diferenciar cada conjunto de 
necessidades (Ludemann,1968)” (Martin, 1987: 38)16. 

Além da importância dos processos de autoconsciência, importa também ter presente que, um dos 

conceitos essenciais para que se crie uma relação terapêutica, é o conceito de empatia. É impossível es-

tabelecer uma relação de ajuda se não existir disponibilidade para o outro e se não se colocar de lado 

julgamentos, crenças e ideias pré-concebidas. É impossível enquanto enfermeiros entrarmos e estabele-

cermos uma relação terapêutica sem termos disponibilidade para o outro. É neste sentido, que fazemos 

também aqui referência a Travelbee (1963: 70)17 no que respeita à importância da empatia na relação de 

ajuda para o culminar do Rapport, o qual segundo a autora, consiste num “processo, acontecimento, ex-

periência entre duas pessoas” e o qual “implica um interesse em avançar em direção aos outros porque 

nós “cuidamos” deles – porque estamos preocupados com eles e com o bem-estar deles” (Travelbee, 

1963: 71)18.  

A autora refere ainda que a empatia consiste, em “uma operação intelectual combinada com um es-

forço para compreender o outro. Nós não podemos sentir o mesmo que os doentes sentem, mas pode-

mos tentar” (Travelbee, 1963: 71)19.  

Por conseguinte, o presente relatório ao tomar na sua base concetual que o EESMP se apresenta 

como um instrumento terapêutico, apresenta também na sua base os pressupostos de que cada pessoa 

 
16 Tradução livre: “The nurse who lacks self-awareness may allow personal needs to act as a barrier to the formation 
of a meaningful relationship with patients, whereas the nurse who understands his or her own needs and motivations 
is in a better position to focus on the patient's needs as it is then possible to differentiate between each set of needs 
(Ludemann, 1968)” (Martin, 1987: 38). 
17 Tradução livre: “Rapport is a process, a happening, an experience between two persons” (Travelbee, 1963: 70). 
18 Tradução livre: “Rapport implies an interest in moving toward others because we "care" for them-because we are 
concerned about them and their well-being” (Travelbee, 1963: 71). 
19 Tradução livre: “Empathy is basically an intellectual operation combined with a striving toward understanding 
another. We do not and cannot feel the same as the patient does-but we can try to” (Travelbee, 1963: 71). 
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é única, a saúde é objetiva e subjetiva dependendo das experiências individuais de cada um, já que, cada 

pessoa tem a sua forma de experienciar a saúde e a doença, o ambiente depende do local em que o 

doente se encontra e a enfermagem consiste na relação pessoa-a-pessoa. Os pressupostos aqui referidos 

vão ao encontro dos pressupostos da teoria defendida por Travellbee, sendo a enfermagem vista como  

“um processo interpessoal entre dois seres humanos, um dos quais precisa de assis-
tência devido a uma doença e a outra pessoa capaz de prestar essa assistência. O obje-
tivo dessa assistência é ajudar um ser humano a lidar com uma situação de doença, 
aprender com a experiência, encontrando significado na experiência e crescendo a 
partir dela” (Meleis, 2011: 258)20. 

No “Human-to-human relationship model” de Travelbee, a comunicação apresenta-se como central e 

crucial, descrevendo a autora o relacionamento enfermeira-doente em quatro fases distintas (fase do 

encontro original, fase das identidades emergentes, fase da empatia e fase da simpatia), as quais vão 

culminar no Rapport. O Rapport é descrito por Travellbee (1963: 71)21 como “o catalisador que transforma 

uma série de contatos doente-enfermeira numa relação significativa enfermeira-doente”, sendo que, 

quando o relacionamento é estabelecido o enfermeiro pode ajudar o doente a aceitar e a encontrar 

significado através das suas experiências. Segundo Travelbee (1963, 1966: 133 -162) citado por Meleis 

(2011: 259)22 “as fases anteriores vem culminar na fase do relacionamento, definindo como todas as 

experiências, emoções, pensamentos, sentimentos e atitudes que a enfermeira e o doente que sofre, são 

capazes de perceber, compartilhar e comunicar”. A Teoria de Travelbee centra-se no cuidar, nas relações 

interpessoais e na relação terapêutica enfermeira-doente, enquanto seres únicos, encontrando-se estas 

premissas subjacentes à prestação de cuidados nos diferentes ensinos clínicos, os quais estruturam o 

presente relatório. 

Embora tenha sido Joyce Travelbee a primeira a utilizar o conceito de self terapêutico e a ver o 

enfermeiro enquanto instrumento de cuidados, também Lopes (2006) na sua teoria de médio alcance 

defende esse conceito. Ao longo dos ensinos clínicos, tivemos por base estes pressupostos aqui 

discutidos, embora que de uma forma bastante superficial, pois muito mais haveria para dizer e para 

discutir. À medida que entramos em contacto com os doentes, tentamos estabelecer uma relação 

 
20 Tradução livre: “Nursing to Travelbee is an interpersonal process between two human beings, one of whom needs 
assistance because of an illness and the other who is able to give such assistance. The goal of the assistance is to help 
a human being cope with an illness situation, learn from the experience, find meaning in the experience, and grow 
from the experience” (Meleis, 2011: 258). 
21 Tradução livre: “Rapport, in essence, is the catalyst which transforms a series of nurse- patient contacts into a 
meaningful nurse-patient relationship” (Travelbee, 1963: 71). 
22 Tradução livre: “All previous phases culminate into rapport, defined as all those experiences, thoughts, feelings, 
and attitudes that both nurse and patient undergo and are able to perceive, share, and communicate  (Travelbee, 
1963, 1966, pp. 133–162)” (Meleis, 2011: 259). 
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terapêutica e tentamos criar alianças terapêuticas. São criadas as condições para que cada um dos 

doentes individualmente, tivesse uma voz ativa na relação terapêutica e partilhasse os seus medos, as 

suas dificuldades, as suas necessidades, as suas expetativas, de modo a formarmos uma aliança 

terapêutica. Só a partir daí se torna possível identificar uma necessidade de ajuda, avaliar e intervir 

terapeuticamente, como um ciclo hermenêutico de cuidados, no qual o EESMP enquanto instrumento de 

cuidados, avalia e intervém continuamente e sistematicamente. São estas as premissas que possibilitam 

ao EESMP oferecer ferramentas ao doente com doença mental e à sua família. É tendo por base todos 

estes pressupostos, que o EESMP consegue capacitar o doente com doença mental, dando-lhes 

emporwement e promovendo a sua adaptação às suas limitações, atribuindo foco não às suas limitações, 

mas sim às suas potencialidades, levando o doente a transitar para um estado de maior bem-estar. 

 

 

3.1. A CONSTRUÇÃO DA RELAÇÃO TERAPÊUTICA NO PROCESSO DE CUIDADOS 

 

Somos uma profissão da relação, encontramo-nos e reencontramo-nos com o outro desde o seu 

nascimento até à sua morte, sendo por meio da relação que nos constituimos um instrumento de 

cuidados único e especializado. Construimo-nos e reconstruimo-nos nos inúmeros encontros e 

reencontros que temos com o outro, tornando-se uma experiência única e carregada de significado tanto 

para o doente, como para nós enfermeiros, apresentando-se a relação que criamos com o outro como a 

essência da nossa profissão. Indo também ao encontro desta ideia Lopes (2005: 220) refere que “no 

contexto profissional, aprendi com os doentes que o que está em causa numa situação de doença, não é 

apenas, nem principalmente, um processo fisiopatológico, mas antes e sobretudo, uma experiência 

humana”. 

Tendo por base o modelo existencial humanista no qual assenta o presente relatório, também Jacques 

Chalifour defende que a intervenção profissional ocorre à medida que a própria relação com o doente vai 

evoluindo, primeiro numa ótica de clarificação da necessidade de ajuda, depois através das características 

inerentes à própria relação e posteriormente no assumir dos papéis, até culminar no final da relação de 

ajuda (Chalifour, 2008). 

Num primeiro encontro, interveniente e doente debruçam-se sobre a clarificação da necessidade de 

ajuda do doente. Nesta 1.ª fase da relação de ajuda (fase de orientação da relação), segundo Chalifour 
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(2008), o interveniente faz uma recolha de dados de informação, a fim de clarificar a necessidade de ajuda 

do doente, mas também de compreender as expetativas e o conhecimento do doente. É nesta fase 

também que são determinados os papéis assumidos pelo doente e pelo interveniente. Doente e 

interveniente apresentam-se como um binómio indissociável na relação de ajuda e tal como argumenta 

Chalifour (2008: 125) “o interveniente determinará o lugar que o doente irá assumir na gestão da sua 

dificuldade”. Torna-se desta forma essencial, que o interveniente promova o envolvimento e a 

participação do doente no seu projeto terapêutico. 

Segundo Chalifour (2008), a primeira fase da relação de ajuda, que consiste na fase de orientação da 

relação, inicia-se no primeiro encontro e mantém-se até à definição da necessidade de ajuda. Por sua vez, 

a segunda fase da relação de ajuda inicia-se logo que é esclarecida a necessidade de ajuda do doente e 

assim que o interveniente já dispõe de informações suficientes que lhe permitam conhecer o doente, a 

fase seguinte da relação inicia-se. É na segunda fase da relação de ajuda que o interveniente vai 

desenvolver estratégias e intervenções em conjunto com o doente, que respondam à necessidade de 

ajuda identificada. Por último a terceira fase da relação, designada por fase da conclusão consiste no 

término da relação, sendo muita vezes necessário um encaminhamento do doente. 

Ao longo da relação de ajuda é de extrema importância, o envolvimento ativo do doente na relação 

de ajuda assim como, as habilidades e o conhecimento do interveniente por forma a que seja possível, tal 

como refere Chalifour (2008: 128) “entrar em relação com o doente e oferecer uma ajuda psicológica 

sustentada, qualquer que seja o contexto onde decorre a sua intervenção”. 

O interveniente apresenta-se assim como um facilitador, em que se torna necessário trazer o doente 

através da relação dialógica. Doente e interveniente entram assim numa relação de ajuda, em que agem 

simultaneamente, por forma a que o doente se confronte consigo próprio, com vista a uma mudança de 

comportamento. 

Tal como argumenta Chalifour (2008), a pessoa / doente encontra-se “no centro da intervenção 

profissional”, sendo também a comunicação um aspeto crucial para estabelecer a relação de ajuda, no 

qual o enfermeiro (interveniente) deve ser detentor de um conjunto de habilidades, competências e 

atitudes. As contribuições existenciais humanistas para o modelo de Chalifour foram inúmeras e foram 

provenientes dos mais diversos autores, tais como Rogers que centrava a sua abordagem na pessoa, 

Peplau e Orlando através da corrente interacionista da enfermagem, da Gestalt terapia23, entre tantos 

 
23 A terapia Gestalt, tem a sua abordagem centrada na pessoa e compartilha conceitos com abordagens rogerianas, 
existencialistas e de fenomenologia (Brownell, 2010). 
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outros autores. A corrente existencial humanista resulta de uma panóplia de reflexões de inúmeros 

autores, sendo o resultado de uma reflexão coletiva (Chalifour, 2008).  

O modelo existencial humanista de Jacques Chalifour, apresenta-se como um modelo dinâmico, 

evolutivo e, tal como refere Chalifour (2008: 9), assenta em três pressupostos principais: 

1. O Doente, o qual apresenta uma necessidade de ajuda, contudo não consegue pela dificuldade 

que vivencia perceber os recursos latentes de que dispõe. 

2. O Ser humano enquanto relação, sendo importante a qualidade das relações que estabelece 

consigo próprio e com o ambiente externo. O facto de apresentar relações que não sejam 

harmoniosas e saudáveis potencia dificuldades de resposta às suas necessidades. 

3. O Interveniente, o qual apresenta na base da sua intervenção o conjunto de todas as suas 

características pessoais e profissionais. O interveniente apresenta um papel de facilitador, para 

que o doente tome consciência de si, da sua necessidade de ajuda e dos recursos de que dispõe, 

para que as dificuldades que experiencia na sua vida, sejam por si mais facilmente geridas. 

Uma vez mais, ao pensarmos sobre o enquadramento concetual aqui apresentado e sobre as 

conceções e referenciais que sustentam este relatório, olhamos para o terceiro pressuposto do modelo 

de Chalifour, que aborda o interveniente, à semelhança também do que defende Travelbee (1963) e Lopes 

(2006), ou seja, ele próprio como um instrumento terapêutico. O interveniente apresenta-se assim como 

um facilitador, tal como argumenta Chalifour (2008), estabelecendo um contrato terapêutico com o 

doente por forma a trazê-lo para a relação, numa relação dialógica. O doente apresenta-se como a peça 

central de todo o projeto terapêutico, sendo necessário que ele seja o protagonista e o ator principal. 

O modelo existencial-humanista ao basear-se na dimensão de aconselhamento, coloca numa primeira 

instância o doente a sentir e posteriormente a pensar, ou seja, a dar significado ao que sente. Só depois, 

o doente passa para dimensão do fazer. Assim, num projeto terapêutico que tenha como modelo, o 

modelo existencial – humanista de Chalifour, a pergunta central na relação de ajuda é “O que é que nós 

os dois (doente e interveniente) vamos fazer para resolver esta situação?”, apresentando-se, tal como já 

foi referido anteriormente, o interveniente como facilitador. Através da construção desta relação de 

ajuda, enfermeiro e doente estabelecem então uma aliança terapêutica entre si, com vista a trabalhar a 

awereness do doente, já que, quanto mais potenciada ela estiver, mais compreensão de si próprio o 

doente vai ter e, portanto, maior sucesso no alcançar do seu projeto terapêutico. 
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4. O PROJETO TERAPÊUTICO: UMA PERSPECTIVA DE RECOVERY 

 

Para ser possível identificar a necessidade de ajuda do doente e para que enfermeiro e doente se 

encontrem e reencontrem numa relação dialógica, com o objetivo de em conjunto trabalharem o projeto 

terapêutico do doente, há que ir para além de diagnósticos nosológicos e rótulos. Faz-se necessária sim, 

uma abordagem compreensiva do doente, como defende Abreu (2006) e Lopes (2006). Mas sobretudo, 

para que seja possível ajudar o doente com doença mental, há que trazer o doente para participar no seu 

projeto terapêutico, há que dar-lhe uma voz ativa e torná-lo na personagem principal dos cuidados, há 

que responsabilizá-lo pelo seu projeto terapêutico e torná-lo um coprodutor de cuidados como argu-

menta Lopes (2018: 252)24: 

“os julgamentos diagnósticos devem ser validados com o doente. Além de implemen-
tar a co construção de cuidado e consequentemente a sua coprodução (Dunston et al. 
2009; McLaughlin 2004), esta validação tem uma dimensão terapêutica própria na me-
dida em que ajuda no processo de conscientização e afirmação de problemas, passo 
crucial para começar a resolvê-los; isso contribui para a consolidação da confiança e 
constitui uma demonstração inequívoca de mútuo respeito ao enorme potencial tera-
pêutico”. 

É impossível intervir com o doente se ele não quiser, sendo esta ideia defendida por Lopes (2016: 

799) ao referir que o conceito de coprodução consiste na “prestação de serviços públicos numa relação 

de igualdade e reciprocidade entre os profissionais, as pessoas que utilizam os serviços, suas famílias e 

seus vizinhos”, o qual leva a mudanças extremamente significativas na saúde, já que, o doente é visto 

como o principal ator da sua saúde, detendo uma responsabilidade e uma voz ativa em todo o processo. 

Doente e enfermeiro encontram-se e reencontram-se numa relação terapêutica, numa experiên-

cia única e carregada de significados, com vista ao desenvolvimento de um projeto terapêutico individu-

alizado com o doente, sendo perentório que o doente queira. A coprodução nos cuidados por parte do 

doente e a relação de ajuda apresentam-se assim, como dois dos principais pilares para que o doente 

consiga alcançar o projeto terapêutico, o seu projeto de vida. 

Trata-se de um processo de transição em que enfermeiro e doente se envolvem mutuamente 

caminhando lado a lado no mesmo sentido, com vista a transitar de uma situação instável e de pouco 

 
24 Tradução livre: “Diagnostic judgements should be validated with the patient. In addition to implementing the co-
construction of care and consequently its co-production (Dunston et al. 2009; McLaughlin 2004), this validation has 
a therapeutic dimension of itself in that it helps in the process of raising awareness and stating problems, a crucial 
step for beginning to solve them; it contributes to the consolidation of trust and constitutes an unequivocal demon-
stration of mutual respect of enormous therapeutic potential” (Lopes, 2018: 252). 
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bem-estar para uma situação de bem-estar físico, emocional e social, ou seja, alcançar o seu projeto te-

rapêutico. Neste sentido, o conceito de transição apresenta-se aqui como um conceito central para a 

enfermagem, tal como proposto por Meleis (1975; 1985; 1986; 1991) citado por Shumacher & Meleis 

(1994). 

O doente com doença mental que apresenta alterações a nível da sua funcionalidade, em que 

apresenta comprometido o autocuidado, vê o seu projeto terapêutico e de vida também comprometido. 

O doente que se apresenta motivado para a mudança e coproduz o seu projeto terapêutico, entra na 

relação terapêutica com o EESMP, o qual ao apresentar-se ele próprio como um instrumento de cuidados, 

vai ajudar o doente a criar ferramentas e estratégias que o permitem transitar para um estado de maior 

bem-estar, alcançando o seu projeto terapêutico e, portanto, o seu recovery. 

Segundo Meleis (2010), o conceito de transições surge sempre que ocorrem eventos críticos que 

levam a mudanças significativas na vida de um indivíduo, família ou comunidade, apresentando-se como 

um conceito central na enfermagem, já que, tal como a autora argumenta 

“embora o ser humano enfrente sempre muitas mudanças ao longo da vida que 
desencadeiam processos internos, o enfermeiro depara-se com pessoas que passam 
por uma transição quando e se esta se relaciona à sua saúde, bem-estar e capacidade 
de cuidar de si. Além disso, os enfermeiros lidam com ambientes que apoiam ou 
dificultam as transições pessoais, comunitárias, familiares ou populacionais” (Meleis, 
2010: 11)25.  

São muitas as definições para o conceito de transições de acordo com Meleis (2010) referindo a 

autora que decorrente da sua prática, os enfermeiros veem inúmeras situações como transições (doença 

saúde, de desenvolvimento, situacional e organizacional) contudo, no presente relatório temos em con-

sideração a transição saúde – doença. Para Meleis (1991) citado por Shumacher & Meleis (1994: 122)26 

uma transição consiste  

“em uma mudança no estado de saúde, nos papéis e nas relações, nas expetativas ou 
nas habilidades. Ela denota mudanças nas necessidades de todos os sistemas 
humanos. A transição requer que a pessoa incorpore novos conhecimentos, para 
alterar o comportamento e, portanto, para mudar a definição do self no contexto, de 

 
25 Tradução livre: “Though human beings always face exmany changes throughout the lifespan that trigger internal 
processes, nurses come face to face with people going through a transition when and if it relates to their health, well-
being, and their ability to take care of themselves. In addition, nurses deal with the environments that support or 
hamper personal, communal, familial, or population transitions” (Meleis, 2010: 11). 
26 Tradução livre: “A transition denotes J change in health status, in role relations, in expectations, or in abilities. It 
denotes changes in needs of all human systems. Transition requires the person to incorporate new knowledge, to 
alter behavior, therefore to change the definition of self in midl context, of a healthy or ill self, or of internal and 
external needs, which life & the health status” (Shumacher & Meleis, 1994: 122). 
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um self saudável ou doente, ou de necessidades internas e externas, que afectam a 
vida e o estado de saúde”. 

 Através de uma perspetiva relacional, doente e enfermeiro trabalham ativamente no projeto te-

rapêutico do doente. O EESMP ajuda o doente nesta transição saúde – doença e, portanto, no seu reco-

very, apresentando-se o conceito de recovery como um conceito estruturante para a enfermagem de sa-

úde mental e psiquiátrica.  

Um doente com doença mental grave, apresenta fruto da cronicidade da doença, alterações do 

ponto de vista da sua funcionalidade, apresentando as mais variadas competências comprometidas, as 

quais, comprometem o seu quotidiano e a sua qualidade de vida. Ora, se o foco de enfermagem consiste 

exatamente nas alterações da funcionalidade que o doente com doença mental apresenta, então, muito 

mais do que olharmos para diagnósticos e rótulos, enquanto enfermeiros, temos que olhar para este do-

ente de uma forma compreensiva e perceber em conjunto, como é que o vamos ajudar no seu projeto 

terapêutico, ou como diz o Professor Manuel Lopes, “como é que o vamos ajudar no seu projeto de vida”. 

O recovery é exatamente isso, ou seja, através de uma abordagem compreensiva, de uma avaliação diag-

nóstica compreensiva que se entrelaça ao mesmo tempo na intervenção terapêutica, é possível perce-

bermos as potencialidades do doente, adequando as expetativas do doente, permitindo ao doente ter 

uma voz ativa nos cuidados. Ao mesmo tempo que o doente se apresenta num coprodutor dos cuidados 

e do seu processo de reabilitação psicossocial, ele é também responsabilizado.  

Segundo Whitehill (2009), recovery não significa apenas “cura”, não significa que todo o sofri-

mento ou sintomatologia desapareça, ou que todas as competências que se encontravam comprometidas 

voltem a não estar comprometidas. Para Pat Deegan (2011)  

“recovery não se refere a um produto ou resultado final. Isso não significa que a pessoa 
está “curada” nem que simplesmente foi estabilizada ou mantida na comunidade. Re-
covery muitas vezes envolve uma transformação do self em que a pessoa aceita a pró-
pria limitação e descobre um novo mundo de possibilidades. Este é o paradoxo do re-
covery, ou seja, ao aceitar o que não podemos fazer ou ser, começamos a descobrir 
quem podemos ser e o que podemos fazer” (Cutcliffe, Stevenson, & Lakeman, 2018: 
21)27 

Trata-se de um conceito que segundo Bacila & Rusu (2018) teve a sua origem nos movimentos 

sociais dos anos 70, afirmando-se contra o estigma e contra a falta de integração da pessoa com doença 

 
27 Tradução livre: “Recovery does not refer to an end product or result. It does not mean that one is “cured” nor does 
not mean that one is simply stabilized or maintained in the community. Recovery often involves a transformation of 
the self where in one both accepts ones limitation and discovers a new world of possibility. This is the paradox of 
recovery i.e., that in accepting what we cannot do or be, we begin to discover who we can be and what we can do” 
(Cutcliffe, Stevenson, & Lakeman, 2018: 21).  
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mental. O recovery ganhou destaque no decorrer da última década, associado a um novo paradigma na 

saúde mental, com foco na desinstitucionalização do doente com doença mental, em que à medida que 

o doente assumia responsabilidade pelo seu processo de recovery também se envolvia mais, tal como 

consubstanciado pela OMS (2013; 2015) citado por Cutcliffe, Stevenson, & Lakeman (2018). 

Contrariamente à institucionalização, de acordo com Bacila & Rusu (2018), o recovery apresenta-

se como um processo dinâmico, o qual se constitui como um processo individualizado e único, que vai 

além da sintomatologia da doença mental, dando enfoque às potencialidades e não às limitações, promo-

vendo esperança. Neste sentido, William Anthony (1963) citado por Bacila & Rusu (2018: 21)28 argumenta 

que o recovery se apresenta como 

“um processo único e profundamente pessoal de mudança de atitudes, valores, senti-
mentos, objetivos, habilidades e / ou papéis. É uma forma de viver uma vida gratifi-
cante, esperançosa e contribuinte, mesmo dentro das limitações causadas pela do-
ença. O recovery envolve o desenvolvimento de um novo significado e propósito na 
vida à medida que se vai além dos efeitos catastróficos da doença mental” 

Recovery significa, portanto, que se dá ênfase às potencialidades da pessoa e que se vê para além 

das limitações que ela apresenta. Trata-se de uma forma do doente com doença mental alcançar o seu 

projeto de vida, indo ao encontro das suas potencialidades e não das suas limitações. Também indo ao 

encontro desta ideia, Whitehill (2009: 52)29 argumenta que “em vez de permitir que essas limitações se-

jam uma ocasião para desespero e desistência, aprendi que, sabendo o que não posso fazer, também 

abro possibilidades para tudo o que posso fazer”. Em saúde mental o conceito de recovery apresenta-se 

estruturante para a reabilitação do doente com doença mental, sendo colocado em destaque também 

neste relatório. No capítulo presente no livro de Phil Barker, intitulado por “Recovery: a personal perspec-

tive”, a autora relata a sua própria vivência enquanto doente com doença mental grave e a dificuldade 

que é retornar a casa e aprender a viver com as suas limitações. A autora partilha os seus sentimentos e 

o seu próprio desafio, defendendo que a aceitação de que está doente é o primeiro passo de todos para 

uma reabilitação, argumentando ainda que o recovery é um processo contínuo, sistemático e um modo 

de prestar e estar nos cuidados, que não pode ser visto como um evento isolado. 

 
28 Tradução livre: “a deeply personal, unique process of changing one’s attitudes, values, feelings, goals, skills and/or 
roles. It is a way of living a satisfying, hopeful, and contributing life even within the limitations caused by illness. 
Recovery involves the development of new meaning and purpose in one’s life as one grows beyond the catastrophic 
effects of mental illness” (Bacila & Rusu, 2018: 21). 
29 Tradução livre: “Although I may well be pining for the sanctity of my own home, the most difficult task is to start 
rebuilding my life once I have been discharged” (Whitehill, 2009: 52). 
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O recovery aborda a esperança do doente voltar para o seu projeto de vida, tornando-o coprodu-

tor de cuidados. Não desvaloriza as suas competências, pelo contrário, valoriza as suas potencialidades e 

adequa-as. Trata-se de um trabalhar em conjunto, através da relação de ajuda que estabelecemos diari-

amente com o doente. Trata-se de responsabilizar o doente pelo seu processo de reabilitação, trata-se de 

pôr de lado o estigma e as ideias pré-concebidas. Trata-se de enquanto enfermeiros sermos agentes faci-

litadores tal como refere Chalifour (2008) e de capacitarmos o doente, ao fim ao cabo, trata-se de dar 

poder ao doente através de estratégias psicoeducacionais. Trata-se de promover a sua literacia. Trata-se 

de lhe promovermos emporwement e darmos-lhe a possibilidade de ter uma voz audível no seu processo 

de cuidados, respeitando os seus direitos. Trata-se de em parceria perceber os seus apoios, a sua rede, 

trata-se de olharmos para aquela pessoa num todo, e à medida que avaliamos, irmos intervindo e irmos 

reavaliando e novamente intervindo, para que, o doente alcance “pequenas grandes” metas, de forma 

progressiva e alcance assim, o seu projeto terapêutico e de vida. 
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CAPÍTULO II  

A METODOLOGIA 

 

“Poderia me dizer, por favor, qual o caminho para sair daqui?  

Depende muito de onde quer chegar?”  

Lewis Carrol em Alice no País das Maravilhas 
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5. O PROCESSO DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM  

 

Um relatório final como este, apresenta-se como o reflexo do caminho, que foi iniciado desde o pri-

meiro dia neste Mestrado de Enfermagem. Assim, pretende-se que este relatório demonstre de forma 

clara os objetivos a que nos propusemos, demonstrando teoria e prática em perfeita harmonia. Partindo 

desta pretensão, este capítulo surge neste relatório, exatamente para expor, o caminho construído, ao 

longo destes 2 últimos anos e que, culmina com a apresentação deste trabalho.  

É neste sentido que surge aqui o processo de cuidados de enfermagem, já que, este se apresenta 

como a opção metodológica, que possibilitou a construção de todo o caminho. O processo de enferma-

gem, tal como refere Townsend (2011), apresenta-se como uma metodologia científica, com um caráter 

dinâmico e sistemático, orientada para alcançar objetivos, com vista à resolução de determinados proble-

mas. Por conseguinte, ao termo-nos socorrido de uma metodologia científica, como é o caso do processo 

de cuidados de enfermagem, para realizar este projeto de intervenção e este relatório, assumimos tam-

bém como peça central, a relação terapêutica entre doente e EESMP, em que este, se apresenta como 

um instrumento de cuidados. Doente e EESMP, entram em relação e interagem entre si numa multiplici-

dade de encontros e reencontros, ao longo do processo de enfermagem, na busca contínua de uma mu-

dança, seja ela física ou comportamental, com vista a uma melhoria da saúde do doente. É desta forma 

que, na prática em que assenta este relatório, doente e enfermeiro desenvolvem uma relação terapêutica 

com vista a alcançarem o projeto terapêutico do doente, tendo como metodologia científica, o processo 

de cuidados, tal como também defende Lopes (2006).  

A operacionalização deste projeto de intervenção, ocorre pelo entrelaçar harmonioso das diferentes 

etapas do processo de enfermagem, do qual culminou o desenvolvimento de um instrumento específico, 

que designámos “Plano de Projeto Terapêutico” (PPT)30. Desta forma, foram desenvolvidos 4 “Planos de 

Projeto Terapêuticos” que tem na sua base de construção, o processo de cuidados de enfermagem, sendo 

as suas etapas apresentadas e discutidas no capítulo IV, designado por “Análise do contexto de interven-

ção: uma contribuição pessoal”. A realização do “Plano de Projeto Terapêutico” tem em si ancorado uma 

multiplicidade de conceitos, que vão desde o recovery, à coprodução de cuidados, ao projeto terapêutico, 

à multidisciplinariedade, a modelos organizacionais em SMP como é o caso da gestão de caso e, através 

do qual é evidenciado na sua plenitude o processo de avaliação diagnóstica e intervenção terapêutica, à 

 
30 O “Plano de Projeto Terapêutico” foi idealizado tendo por base o “Plano Individual de Intervenção” realizado aos 
doentes integrados na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. O PPT que desenvolvemos encontra-se 
em apêndice I. 
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luz do que defende Lopes (2006). De uma forma até bastante simples, podemos explicar o “Plano de 

Projeto Terapêutico” como um reflexo do processo de avaliação diagnóstica e intervenção terapêutica.  

Indo ao encontro destes pressupostos, o presente projeto de intervenção intitula-se “O doente com 

doença mental como coprodutor do seu projeto de vida – o enfermeiro especialista em saúde mental e 

psiquiátrica enquanto instrumento terapêutico” e visou, portanto, através da relação terapêutica entre 

enfermeiro e doente, capacitar o doente com doença mental a participar no seu projeto terapêutico, por 

forma a que, este possa desenvolver o seu projeto de vida o mais autónomo e funcional possível. Cada 

“Plano de Projeto Terapêutico” realizado com cada um dos doentes, refletiu em absoluto o processo de 

cuidados de enfermagem e um encontro existencial no cuidar entre duas pessoas. 

Aquando do desenvolvimento do processo de enfermagem e antes de delinear qualquer intervenção 

com o doente realizámos toda uma recolha de informação para que fosse possível planear a nossa inter-

venção e atender às necessidades reais do doente. À luz do que defende Lopes (2006), a avaliação diag-

nóstica apresenta-se como parte integrante do processo de enfermagem. O processo de avaliação diag-

nóstica e, por conseguinte, todo o processo de enfermagem inicia-se assim na primeira recolha de infor-

mação sobre o doente, continuando através do primeiro encontro e posteriores reencontros, compreen-

dendo três perspetivas que se interligam entre si, a perspetiva biomédica, a perspetiva vivencial e a pers-

petiva de ajuda, como consubstancia Lopes (2006). 

Tendo em consideração este primeiro pressuposto, é possível afirmar que cada “Plano de Projeto 

Terapêutico” realizado com cada um dos doentes, se iniciou, assim que ouvimos pela primeira vez o nome 

do doente a quem iríamos prestar cuidados. A avaliação diagnóstica começou, portanto, no primeiro en-

contro que se estabeleceu com o doente, tal como refere Lopes (2006), mesmo que esse primeiro encon-

tro fosse apenas com o nome do doente. O autor defende que, assim que sabemos o nome do doente, 

tomamos consciência dele e começamos a representá-lo no nosso pensamento, já que, começamos desde 

aí a conceber e a tecer ideias referentes a ele, iniciando-se aí todo o processo de cuidados de enfermagem. 

É neste primeiro encontro com o doente, que foi iniciada toda a recolha de informações em relação a 

cada um dos doentes e começou, portanto, o processo de avaliação diagnóstica. 

Ao iniciarmos a primeira etapa do processo de enfermagem, há que ter em atenção que ao entrar-

mos em relação terapêutica com o outro, coabita em nós ao mesmo tempo uma pessoa e um profissional, 

fazendo-se necessário todo um processo de autorreflexão e autoconhecimento, evitando que os nossos 

próprios julgamentos, as nossas ideias pré-concebidas, as nossas emoções interfiram na relação terapêu-

tica, condicionando as informações recolhidas e todo o processo de avaliação diagnóstica. Neste sentido, 
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foi utilizado um “Guião de questões para a autoanálise da interação”31, tendo sido também desenvolvido 

um diário de campo32, com vista a manter os processos autorreflexivos e de autoconhecimento, impres-

cindíveis para todo o processo de avaliação diagnóstica e intervenção terapêutica.  

Para qualquer processo de tomada de decisão, é crucial que existam informações e dados que a su-

portem, é essencial uma recolha de informação adequada, fruto de estratégias específicas que permitam 

traçar um perfil de cuidados de enfermagem adequado às reais necessidades de ajuda do doente com 

doença mental. Assim, tendo em consideração Ellis (2009), Potter (2009), Amaral (2010) e Townsend 

(2011), a primeira etapa do processo de enfermagem consistiu na avaliação inicial e na colheita de dados, 

tendo sido crucial o desenvolvimento de processos autorreflexivos promotores de um elevado autoco-

nhecimento enquanto pessoa e enquanto profissional, para que fossem evitados julgamentos errados. A 

principal fonte de informação para o enfermeiro é sempre o doente e, portanto, a colheita de dados foi 

realizada com recurso à entrevista33, à observação e ao exame, conforme refere Amaral (2010), ocorrendo 

a colheita de dados de uma forma contínua ao longo de todo o “Plano de Projeto Terapêutico”. A realiza-

ção da entrevista clínica em contexto de relação de ajuda, assumiu um papel de destaque para o desen-

volvimento de cada “Plano de Projeto Terapêutico” desenvolvido, já que, se foi desenvolvendo também 

sistematicamente e continuamente ao longo do processo de enfermagem, não sendo estanque ou fixa no 

tempo. A entrevista assumiu assim, um papel de destaque, já que, ela própria se apresentou, como um 

encontro existencial com o outro, à luz do que defende também Phaneuf (2005) e Chalifour (2008).  

Para Lopes (2006), o “processo de avaliação diagnóstica” encontra-se presente ao longo de toda a 

relação terapêutica, nos inúmeros encontros e reencontros estabelecidos entre enfermeiro e doente. O 

processo de avaliação diagnóstica, apresenta um carácter dinâmico, que não se inicia e não termina numa 

determinada sequência (Lopes, 2006). Assim, à medida que o processo de enfermagem decorre, também 

a avaliação diagnóstica vai ocorrendo num processo contínuo, adquirindo novos dados e novas informa-

ções que, consequentemente, irão permitir uma intervenção terapêutica mais adequada às reais neces-

sidades do doente. Neste sentido, Lopes (2006: 179) argumenta que “o processo de avaliação diagnóstica 

está diluído na ação que a enfermeira vai desenvolvendo junto do doente e da família”. A intervenção de 

enfermagem surge assim, com base na avaliação diagnóstica e vai sendo construída através dos cuidados 

 
31 O “Guião de questões para a autoanálise da interação” foi facultado pela Professora Doutora Paula Leal na unidade 
curricular de “Relação de ajuda em Saúde Mental” e encontra-se em anexo I. 
32 O diário de campo com as reflexões realizadas não é apresentado em apêndice, por ser um instrumento bastante 
pessoal mas, as suas reflexões permitiram a construção deste relatório, encontrando-se a sua essência aqui apre-
sentada. 
33 Foi desenvolvido um “Guião de entrevista” que se encontra em apêndice II. 
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prestados ao doente, numa ótica multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, em que as três pers-

petivas se aliam e concorrem ao longo do tempo, para o bem-estar do doente, tal como o autor nos diz  

“em resumo, o “Processo de Avaliação Diagnóstica” inicia-se antes de o doente e a 
enfermeira se conhecerem formalmente, com a recolha de informação biomédica e 
outra, feita pela enfermeira; tem um momento de especial importância na entrevista 
de admissão, na qual se tenta perceber o que o doente sabe, o que o preocupa e quais 
as suas capacidades e estratégias, por comparação com o que a enfermeira já sabe; e 
é atualizado em cada reencontro, tentando perceber a evolução do ponto de vista bi-
omédico e vivencial, na perspetiva de ajuda e coincidindo com o “Processo de Inter-
venção de Terapêutica de Enfermagem” (Lopes, 2006: 179). 

 Realizar uma avaliação diagnóstica em enfermagem pressupõe um caminho conjunto em que, o en-

fermeiro olha para o doente no seu todo, de uma forma compreensiva e holística, junto da sua comuni-

dade e da sua família, a qual se apresenta como parte integrante e ativa no seu processo de saúde – 

doença, conforme evidenciado na figura que se segue, construída por Lopes (2018). 

 

 

Figura 4: Relação entre as várias dimensões do doente no processo de avaliação diagnóstica (Lopes, 2018: 252). 

 

É preciso diagnosticar para que nos seja possível intervir terapeuticamente, contudo, apenas nos é 

possível diagnosticar após uma recolha de informação completa, em que o doente é tido numa aborda-

gem compreensiva. A partir do momento em que realizámos a colheita de dados numa abordagem com-

preensiva, à luz do que defende Abreu (2011) e Lopes (2006, 2018), torna-se possível de acordo com 
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Potter (2009) e Townsend (2011) formular em conjunto com o doente, diagnósticos, os quais vão deter-

minar todas as intervenções adequadas às necessidades de ajuda daquele doente.  

Assim, se numa primeira fase se reúnem dados e informações que nos permitem, enquanto enfer-

meiros ter uma abordagem compreensiva sobre o doente e sobre a sua necessidade de ajuda, na segunda 

fase do processo de enfermagem mediante os dados colhidos são elaborados os diagnósticos de enfer-

magem. Segundo a NANDA (2007)  

“os diagnósticos de enfermagem são juízos clínicos sobre respostas individuais, família 
ou da comunidade a problemas de saúde atuais ou potenciais processos de vida. Um 
diagnóstico de enfermagem fornece uma base para a seleção de intervenções de en-
fermagem para alcançar resultados pelos quais o enfermeiro é responsável” (Town-
send, 2011:  153). 

O processo de enfermagem, desde a sua primeira etapa que se apresenta harmoniosamente entrela-

çado entre as diferentes etapas, conferindo uma sistematização e um carácter científico aos cuidados 

prestados. Indo ao encontro desta ideia Potter (2009), refere-se ao diagnóstico de enfermagem como 

algo que flui a partir da colheita de dados, na qual existe sempre um problema que detém um fator rela-

cionado e que leva consequentemente ao planeamento de uma intervenção de enfermagem. 

Este projeto de intervenção consistiu, portanto, na criação de um “Plano de Projeto Terapêutico” com 

o doente com doença mental, no qual foram questionadas as suas expetativas para o seu projeto tera-

pêutico. Estas expetativas foram trabalhadas em conjunto, e as suas reais necessidades de ajuda de uma 

forma progressiva, tendo em consideração o seu contexto sociofamiliar, numa perspetiva holística e com-

preensiva. Ao partir destes pressupostos, foi traçado em conjunto com o doente um compromisso, tor-

nando-o um coprodutor do seu projeto terapêutico, tal como evidenciado no instrumento desenvolvido 

e apresentado em apêndice I. Tendo por base a lógica do processo de cuidados de enfermagem, EESMP 

e doente identificaram determinados diagnósticos e, traçaram em conjunto um caminho, centrado nas 

potencialidades do doente, a fim de alcançarem em conjunto o projeto terapêutico do doente.  

Se com semelhança do que nos diz Stuart (2013: 149)34 o processo de enfermagem se apresenta como 

“um processo interativo de resolução de problemas e uma forma sistemática e individualizada de alcançar 

os resultados da assistência de enfermagem”, a formulação de diagnósticos de enfermagem vai obrigato-

riamente ao encontro deste pressuposto, pois tal como já referimos, apenas é possível intervir após um 

diagnóstico. As intervenções de enfermagem têm por base a avaliação de enfermagem, já que a própria 

 
34 Tradução livre: “The nursing process is an interactive, problem solving process and a systematic and individuali-
zed way to achieve the outcomes of nursing care” (Stuart, 2013: 149). 
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formulação de diagnósticos é chegar a uma conclusão de uma forma sistemática de todos os dados reco-

lhidos, tendo como principal objetivo promover uma resposta a uma necessidade de ajuda específica do 

doente, família, grupo ou comunidade. Tendo por base uma avaliação inicial, a formulação de um deter-

minado diagnóstico de enfermagem pode prender-se, por um lado, com um problema real do doente ou, 

por outro lado, com um problema potencial, isto é, pode existir o risco do doente vir a desenvolver um 

determinado problema. Um diagnóstico de enfermagem deve assim, segundo Barker (2009: 145)35 ser 

“uma declaração sobre o problema de saúde da pessoa, com base nas informações obtidas na avaliação, 

com base em um problema que requer cuidados de enfermagem e que é validado pela pessoa”. 

De uma forma bastante sucinta Barker (2009: 142), refere ainda que o diagnóstico consiste num pro-

cesso, pelo qual os enfermeiros determinam conhecimento a partir de um determinado sistema de clas-

sificação, apresentando-se a utilização das taxonomias, enquanto linguagem universal, como uma pedra 

basilar para o processo de enfermagem. A utilização de taxonomias, aquando da formulação de diagnós-

ticos de enfermagem permite-nos enquanto enfermeiros, em qualquer parte do mundo, olhar para um 

plano de cuidados e saber exatamente quais as necessidades que determinado doente tem. A utilização 

de taxonomias enquanto terminologia padronizada, à semelhança da Classificação dos Diagnósticos de 

Enfermagem da NANDA Internacional, Inc (NANDA-I)36 e da Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem (CIPE ®)37 (classificação mais utilizada em Portugal) permite-nos discutir de forma objetiva 

as necessidades de ajuda e os cuidados prestados ao doente, tendo sempre um cariz científico e universal, 

o qual promove a prática baseada na evidência e por conseguinte, a melhoria dos cuidados numa ótica 

de qualidade. Para a concretização de cada um dos “Planos de Projeto Terapêutico” utilizámos a taxono-

mia NANDA-I por se apresentar como uma taxonomia bastante completa e intuitiva na sua utilização, e 

também por se revelar uma taxonomia com estreita ligação à Nursing Outcomes Classification (NOC) e à 

Nursing Interventions Classification (NIC). No entanto, como em Portugal, a CIPE® se apresenta como a 

taxonomia mais utilizada, foram levantados todos os diagnósticos, de acordo com a NANDA I e com a 

CIPE, conforme irá ser demonstrado no próximo capítulo. 

 
35 Tradução livre: “a statement about the person’s health problem; based upon information gained from assessment; 
based upon a problem that requires nursing care; validated by the person” (Barker, 2009: 145). 
36 Segundo Sequeira & Sampaio (2020), em 1994, a publicação da 1.ª edição da NANDA-I surgiu como um marco 
significativo para a enfermagem. A NANDA-I dispõe de 244 diagnósticos de enfermagem, agrupados em 13 domínios 
(área de interesse) e 47 classes (agrupamentos com atributos comuns) (NANDA Internacional, 2018). 
37 A CIPE foi desenvolvida pelo Internacional Council of Nurses (ICN), encontrando-se na versão 2018 em língua por-
tuguesa, tratando-se de uma classificação terceira geração e que pretende tornar-se de quarta geração, visando a 
articulação entre diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem (Sequeira & Sampaio, 2020). 
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Na terceira fase do processo de enfermagem, que corresponde ao planeamento, o enfermeiro medi-

ante os diagnósticos que levantou, tendo em conta a individualidade do doente e a sua necessidade de 

ajuda, através de uma abordagem compreensiva, planeia quais as intervenções a desenvolver em con-

junto com o doente e com pessoas que lhe sejam significativas, tal como defende Townsend (2011). Neste 

sentido, à luz do que refere Amaral (2010), as intervenções traçadas encontram-se distribuídas por cada 

diagnóstico, com estabelecimento de prioridades nos cuidados de enfermagem. Ainda indo ao encontro 

da importância da terceira fase, referente ao planeamento no processo de cuidados, Townsend (2011) 

argumenta que, é essencial que sejam delineados objetivos / resultados, expectáveis e mensuráveis com 

o doente e com a sua família. A utilização sistemática de resultados esperados na prática em enfermagem, 

embora não de uma forma padronizada, remonta a Florence Nightingale, tal como refere Stuart (2013). 

A identificação de metas, sejam elas a curto, médio ou longo prazo, isto é, a identificação de resulta-

dos esperados, apresenta-se crucial para alcançar em conjunto com o doente um projeto terapêutico, tal 

como refere Stuart (2013: 153)38  

“Os resultados devem ser mutuamente identificados com o doente. Os resultados de-
vem ser identificados de forma tão clara e objetiva quanto possível. Resultados bem 
escritos ajudam os enfermeiros a determinar a eficácia e eficiência das suas interven-
ções. Antes de definir os resultados esperados, o enfermeiro deve compreender que 
os doentes procuram frequentemente tratamento com objetivos próprios”. 

Para Stuart (2013), à semelhança da importância tida de uma padronização dos diagnósticos de en-

fermagem, também os resultados esperados podem e devem ser registados e documentados, devendo 

para tal, utilizar-se um sistema de classificação padronizado, como é o caso da NOC39 . É a partir daqui e 

da identificação de resultados esperados, que em conjunto com o doente, foi desenvolvido todo um plano 

de cuidados com intervenções e atividades, autónomas e interdependentes, por forma a que fosse possí-

vel ao doente atingir e alcançar o seu projeto terapêutico. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, o planeamento dos cuidados baseado nos diagnósticos e nos 

resultados esperados, assume-se como essencial para o sucesso de um projeto terapêutico, devendo ser 

individualizado, holístico, coproduzido com o doente, família e restante equipa de saúde, assim como, 

 
38 Tradução livre: “Outcomes should be mutually identified with the patient. Outcomes should be identified as clearly 
and objectively as possible. Well-written outcomes help nurses determine the effectiveness and efficiency of their 
interventions. Before defining expected outcomes, the nurse must realize that patients often seek treatment with 
goals of their own” (Stuart, 2013: 153). 
39 A NOC é complementar às taxonomias da NANDA- I e da NIC, apresentando uma lista de 385 resultados, com 
definições, indicadores, escalas de medidas e referências de apoio (Moorhead, Johnson, Maas & Swanson, 2010). 
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bem documentado. A realização do plano de cuidados e todo o seu planeamento, serve como um instru-

mento essencial, não só para o EESMP, mas também para o doente, servindo exatamente para “orientar 

as intervenções terapêuticas de forma sistemática, documentar o progresso e alcançar os resultados es-

perados pelo doente” (Stuart, 2013: 154)40 . Para a concretização de cada “Plano de Projeto Terapêutico” 

traçado com cada doente, foram também utilizadas as taxonomias NOC e NIC, permitindo assim uma 

linguagem universal e padronizada, tornando possível a transmissibilidade da informação. 

À medida que o processo de cuidados de enfermagem decorre, também a avaliação diagnóstica vai 

ocorrendo num processo contínuo, adquirindo novos dados e novas informações, que consequentemente 

irão permitir uma intervenção terapêutica mais adequada às reais necessidades do doente. Encontramo-

nos e reencontramo-nos com o doente, com vista a alcançar em conjunto o seu projeto terapêutico. A 

intervenção de enfermagem surge assim, com base na avaliação diagnóstica e vai sendo construída atra-

vés dos cuidados prestados ao doente, tal como demonstrado através dos diferentes “Planos de Projeto 

Terapêutico” desenvolvidos. 

Nesta quarta fase do processo de enfermagem, foram implementadas as intervenções individualiza-

das e previamente planeadas que responderam aos diagnósticos de enfermagem, tal como defendem 

Potter (2009), Amaral (2010) e Townsend (2011). Ainda no que respeita à quarta fase do processo de 

enfermagem Amaral (2010), refere que a fase de implementação do processo de enfermagem consiste 

em validar em conjunto com o doente o plano traçado, documentar todo o processo, constituindo-se 

este, como um veículo de comunicação para as equipas, por forma, a orientar e assistir a prestação de 

cuidados direta e promover a continuidade da recolha de dados. 

Também Stuart (2013), argumenta quanto à importância do EESMP discutir e validar o plano de cui-

dados com o doente, por forma a torná-lo um parceiro ativo no seu projeto terapêutico, potenciando as 

hipóteses de sucesso. Neste sentido, todos os “Planos de Projeto Terapêutico”, foram discutidos em con-

junto com o doente, indo ao encontro das suas expetativas e das suas reais necessidades de ajuda, apre-

sentando-se sempre o doente como um coprodutor de cuidados. O “Plano de Projeto Terapêutico”, foi 

assumido como um compromisso conjunto, que foi discutido desde o início e ao longo de todo o processo 

de enfermagem, tendo na sua base, as três fases que constituem a relação (início da relação, corpo da 

relação e o fim da relação), de acordo com Lopes (2006) e Chalifour (2008). 

 
40 Tradução livre: “A plan of care is used to guide therapeutic interventions systematically, document progress, and 
achieve the expected patient outcomes” (Stuart, 2013: 154). 
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Para Stuart (2013: 155)41  a 4.ª fase do processo de cuidados de enfermagem apresenta-se como “a 

prestação real dos cuidados ao doente e a resposta do doente a esses cuidados”. A autora realça ainda, a 

importância das intervenções de enfermagem, serem baseadas em evidências, constituindo-se o uso de 

sistemas de classificação padronizados de intervenções, como é o caso da (NIC)42 , também uma mais-

valia. A utilização deste tipo de taxonomia permite uma melhor documentação clínica, uma melhor 

comunicação de cuidados, uma maior produtividade e uma maior eficácia, de acordo com Stuart (2013). 

Ao longo do presente relatório temos vindo a realçar e a reforçar a importância na prática 

especializada da Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica (ESMP), da utilização do processo de 

cuidados de enfermagem enquanto metodologia científica, em que para intervir é essencial diagnosticar. 

No entanto, de nada vale diagnosticar e intervir se não olharmos para o que foi feito de uma forma 

científica e conseguirmos também dizer, se os cuidados que prestámos foram ou não eficazes, sendo 

exemplo disso, a última etapa do processo de cuidados de enfermagem.  

A avaliação de resultados apresenta-se como a última fase do processo de cuidados, constituindo-se 

aqui o momento em que se torna possível avaliar os ganhos em saúde obtidos pelos doentes, conferindo 

a possibilidade de reformular novos objetivos e adequar e mobilizar novas estratégias. Tal como refere 

Townsend (2011: 155), é neste momento que “os diagnósticos, resultados e planos de cuidados são 

revistos conforme a avaliação o determina”, conferindo ao processo de cuidados um carácter dinâmico 

que não é fixo, mas sim repleto de vida, tal como o é a relação terapêutica. 

O processo de cuidados de enfermagem exige uma avaliação rigorosa, contínua e sistemática, pois, 

só assim será possível quer ao EESMP, quer ao doente, quer à família, quer à equipa de saúde e quer à 

comunidade, perceber a evolução do doente em relação aos resultados esperados. A avaliação no pre-

sente projeto de intervenção, foi ocorrendo de forma contínua, contudo, existiram 3 momentos formais43 

ao longo de cada um dos “Planos de Projeto Terapêutico”. Desde a primeira etapa do processo de cuida-

dos até à última etapa, é fundamental adotar uma atitude que seja sistematicamente crítica e ao mesmo 

tempo proativa. É essencial que a informação recolhida seja devidamente organizada, por forma, a que 

seja possível ocorrer uma interligação harmoniosa dos dados, tal como foi realizado ao longo de todos os 

 
41 Tradução livre: “Implementation is the actual delivery of nursing care to the patient and the patient’s response to 
that care” (Stuart, 2013: 155). 
42 A NIC apresenta-se como uma linguagem padronizada abrangente que descreve as intervenções realizadas pelos 
enfermeiros, tendo na sua 5.ª edição um total de 542 intervenções. Por cada intervenção, a qual detém um nome e 
uma definição, existe uma lista de atividades associadas. A NIC inclui intervenções generalistas e especializadas 
(Bulchek, Butcher & Dochterman, 2010). 
43 A avaliação de cada “Plano de Projeto Terapêutico”, ocorreu num momento inicial, num momento intercalar e 
num momento final. 
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“Planos de Projeto Terapêuticos” desenvolvidos. Como tal, a utilização de diferentes taxonomias aquando 

do desenvolvimento do processo de cuidados, permitiu a recolha sistemática de dados e informações 

conferindo robustez a todo o “processo de avaliação diagnóstica e intervenção terapêutica”.  

Tendo em consideração o projeto de intervenção desenvolvido ao longo dos dois ensinos clínicos e 

que se encontra na base deste relatório, assim como, a importância da produção de indicadores na en-

fermagem, que demonstrem a efetividade das intervenções de enfermagem, foram extraídos os indica-

dores de resultados a partir dos diagnósticos e das intervenções de enfermagem desenvolvidas com os 

doentes. Apenas a partir desses indicadores de resultados, foi possível também avaliar o projeto de inter-

venção, já que, segundo Sequeira & Sampaio (2020: 28)  

“Os indicadores de resultado, para além de permitirem obter os dados acerca da pre-
venção de complicações, das modificações positivas no estado dos diagnósticos de En-
fermagem reais, e das taxas de ganhos possíveis/ esperados de efetividade, permitem 
a obtenção de dados acerca das intervenções de enfermagem”. 

 

Ao ter em consideração toda a matriz teórica e metodológica, que iluminou o presente projeto 

de intervenção desenvolvido em contexto clínico, as taxonomias aqui referidas foram utilizadas 

harmoniosamente em todos os “Planos de Projeto Terapêuticos”, sendo os dados apresentados no 

capítulo IV.  A utilização destas taxonomias, na construção dos vários “Planos de Projeto Terapêuticos” 

proporcionou uma sistematização da informação e o desenvolvimento do processo de cuidados, 

promovendo uma avaliação rigorosa dos cuidados prestados. A utilização da taxonomia NANDA-I e CIPE® 

aliada à NIC e à NOC permitiu o desenvolvimento de dados mensuráveis, os quais promoveram 

indicadores de resultados para a enfermagem. São estes indicadores de resultados que, permitem a 

demonstração dos ganhos em saúde obtidos para cada doente, permitem a avaliação do projeto de 

intervenção e permitem a avaliação do desenvolvimento das minhas competências enquanto Mestre e 

Enfermeira Especialista em Saúde Mental e psiquiátrica, promovendo consequentemente o 

desenvolvimento da enfermagem. 
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CAPÍTULO III 

O CONTEXTO DA INTERVENÇÃO 

 

“Para ser grande, sê inteiro: nada Teu exagera ou exclui. 

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. 

Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive.” 

Ricardo Reis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
dez-21 | Página 60 

 

Título | O Doente com doença mental enquanto coprodutor do seu projeto de vida e o Enfermeiro Especialista 

em Saúde Mental e Psiquiátrica enquanto instrumento terapêutico 

6. A CARACTERIZAÇÃO DOS CONTEXTOS DE INTERVENÇÃO 

 

Se teoria e prática são duas faces de uma moeda, este relatório é o culminar de todo um caminho de 

aprendizagem teórico e prático. De nada nos serviria a teoria se não nos permitisse novos olhares e ações 

sobre a prática e esta não passaria de “practicismo” se, através de um pensamento crítico sobre a mesma, 

não desafiasse a teoria.  É neste sentido, que surge o contexto de intervenção. Este apresentou-se assim, 

como o palco de um encontro existencial entre EESMP em contexto de aprendizagem e um outro que se 

encontrava em sofrimento, com necessidades de ajuda reais44. É por este motivo que apenas em contexto 

de intervenção, se torna possível o alcançar das competências enquanto EESMP, surgindo este contexto 

como uma oportunidade. Uma oportunidade na qual foi possível construir um caminho de aprendizagem 

conjunto com doentes, famílias, equipas de saúde, comunidade e contexto académico, aliando teoria e 

prática. A construção deste relatório vem espelhar não só o alcançar das competências enquanto EESMP, 

mas também enquanto Mestre em Enfermagem, harmonizando teoria e prática. Deste ponto de vista, o 

projeto de intervenção idealizado e construído no decorrer do 2.º semestre e consolidado ainda no 1.º 

ensino clínico, preconiza um contexto de intervenção que vai de um internamento em contexto de agudos 

até um contexto de intervenção em comunidade. O primeiro ensino clínico ocorreu num Internamento 

hospitalar e o segundo ensino clínico ocorreu numa Unidade de Saúde Familiar (USF), tendo sido este o 

caminho traçado em conjunto. Foi este caminho que permitiu a aquisição não só de competências, mas 

também de uma visão mais ampla e completa da saúde mental e psiquiatria (SMP). 

A Organização Mundial da Saúde [OMS] (2009), refere que as perturbações mentais se apresentam 

como uma das principais causas de morbilidade nas sociedades atuais, apresentando um custo elevado, 

quer em termos de sofrimento para a pessoa com doença mental e para a sua família, quer em termos 

económicos e financeiros para a sociedade. Se a pessoa se encontra mentalmente incapaz, então não 

consegue produzir, os custos aumentam e a sustentabilidade dos países acaba também por ficar condici-

onada constituindo-se, portanto, a preocupação com a saúde mental um denominador comum, quer a 

nível europeu quer a nível nacional. A OMS (2009) ao ter bem presente esta realidade, de que as pertur-

bações mentais afetam cada vez mais pessoas, que têm um elevado custo a nível financeiro para os países 

e acarretam um sofrimento enorme para as pessoas, vem propor um modelo de organização de serviços 

por forma a otimizar os recursos existentes em SMP. A própria OMS (2009) alerta para o facto de não 

existir um modelo único de boas práticas, que encaixe que nem uma luva em todos os países. No entanto, 

 
44 Esta partilha apresenta-se como uma das aprendizagens realizadas ao longo das várias orientações estratégicas 
realizadas com o Professor Doutor Manuel Lopes. 
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a OMS (2009), defende que é possível através de linhas gerais adaptarmos estratégias à realidade única 

de cada país, devendo essa estratégia, ser apoiada e legislada pelas próprias políticas públicas de cada 

país. 

Ainda de acordo com a OMS (2009), no documento “Integração da Saúde Mental nos cuidados pri-

mários: uma perspetiva global”, os cuidados necessários à pessoa com doença mental nunca serão atin-

gidos plenamente se a saúde mental não for integrada nos cuidados de saúde primários pelo que, integrar 

os serviços de saúde mental nos cuidados primários é a maneira mais viável de assegurar que todos rece-

bem os cuidados que necessitam, sendo também os custos que lhes estão associados menores. O modelo 

da OMS defende assim, a articulação e a intersetorialidade, já que, nenhum serviço consegue preencher 

todas as necessidades de saúde mental da população, sendo necessário também promover educação na 

área e, portanto, uma maior literacia em saúde mental. O modelo promove o uso adequado de recursos 

e o envolvimento das pessoas na sua saúde mental, conferindo-lhe estratégias não só de promoção da 

saúde mental, mas, também de reabilitação e reinserção na comunidade. Tendo em consideração estes 

pressupostos, independentemente dos recursos e da situação especifica de cada país, todos os países 

devem procurar uma ótima combinação de recursos, desenvolvendo estratégias adequadas às suas reali-

dades. 

Neste sentido, Portugal não é exceção. Em Portugal, através do “Plano Nacional para a Saúde Mental 

e Psiquiátrica – 2017” (PNSMP), é notório o esforço das últimas décadas em promover a desinstituciona-

lização da pessoa com doença mental grave e reforçar os cuidados de saúde primários, promovendo a 

intersetorialidade entre os serviços de psiquiatria hospitalares e a comunidade, enquadrando-se o pre-

sente projeto de intervenção na missão do PNSMP45. Será este tipo de abordagem, que levará a que a 

pessoa com doença mental grave receba os cuidados especializados de que necessita e regresse o mais 

autónoma e funcional possível à comunidade. Esta abordagem, vai assim ao encontro da continuidade e 

coordenação de cuidados, vendo a pessoa de uma forma holística e não fragmentada, tal como preconi-

zado pela World Health Organization [WHO] (2018). É neste sentido também que a WHO (2018), defende 

a continuidade e a coordenação dos cuidados como uma prioridade a nível global, por forma a que, seja 

possível uma reorientação dos serviços de saúde em prol das reais necessidades das pessoas, sobretudo 

 
45 Atualmente o “Plano Nacional para a Saúde Mental e Psiquiátrica – 2017” apresenta como missão: 
“Assegurar o acesso equitativo a cuidados de qualidade a todas as pessoas com problemas de saúde mental do País, 
incluindo as que pertencem a grupos especialmente vulneráveis;  promover e proteger os direitos humanos das 
pessoas com problemas de saúde mental; reduzir o impacto das perturbações mentais e contribuir para a promoção 
da saúde mental das populações; promover a descentralização dos serviços de saúde mental, de modo a permitir a 
prestação de cuidados mais próximos das pessoas e a facilitar uma maior participação das comunidades, dos doentes 
e das suas famílias” (Direção Geral da Saúde [DGS], 2017: 13 – 14). 
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das pessoas com doença crónica e incapacitante como é o caso do doente com doença mental grave. O 

doente com doença mental grave e a sua família necessitam não só de uma resposta aguda a uma situação 

específica, mas também de um apoio de cuidados de saúde e sociais contínuo, ao longo do tempo, bene-

ficiando de uma articulação entre os vários setores da saúde. Apenas assim, será possível aos mais varia-

dos atores que agem dentro das mais variadas equipas multidisciplinares, responderem às necessidades 

de ajuda dos doentes e das suas famílias. 

As alterações da funcionalidade decorrentes da doença mental grave, apresentam – se como o prin-

cipal foco de atuação da enfermagem, devendo a nossa atuação enquanto EESMP ser vista também, de 

uma forma contínua e integrada. O doente que apresenta uma determinada necessidade de ajuda, deve 

ser visto de uma forma compreensiva e holística, inserido no seu contexto sócio familiar, no qual o EESMP 

e múltiplos profissionais concorrem com o seu conhecimento, traçando um percurso de cuidados pro-

gressivo, com o objetivo do doente adquirir o máximo de ganhos possíveis na sua funcionalidade. Segundo 

Whitley, Palmer & Gunn (2015) o conceito de recovery diz-nos exatamente, que a pessoa com doença 

mental grave pode viver de forma autónoma e contribuir ativamente para a sua vida em comunidade, 

sendo o mais funcional possível, com foco nas suas potencialidades e não nas suas limitações. É tendo em 

conta este paradigma de cuidados, que os contextos de intervenção para este projeto e para este relatório 

foram idealizados, apresentando-se assim, na nossa ótica, como uma mais-valia e de uma riqueza inesgo-

tável para este caminho de aprendizagem, permitindo primeiramente uma visão de cuidados agudos e à 

posteriori uma visão em que o doente se encontra na sua casa e no seu contexto sócio familiar. 

 

 

7. A CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 

O presente projeto de intervenção foi operacionalizado de acordo com a metodologia do processo de 

cuidados de enfermagem, tal como já foi referido no capítulo anterior. Assim, ao longo dos diferentes 

contextos de intervenção, foram desenvolvidos 4 “Planos de Projeto Terapêutico” sob a metodologia do 

processo de cuidados de enfermagem, atendendo à individualidade e unicidade de cada doente. Por meio 

da relação terapêutica, o EESMP enquanto instrumento de cuidados, entrou numa relação dialógica com 

o doente, conferindo-lhe uma voz ativa e apresentando-se o doente como coprodutor no seu projeto 

terapêutico. Neste sentido, ao apresentar-se o doente como coprodutor nos cuidados, EESMP e doente 

assumiram em conjunto, um contrato terapêutico e um compromisso de parte a parte, que de alguma 
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forma, fosse ao encontro das expetativas do doente. No entanto, nem sempre as expetativas dos doentes 

se encontram ajustadas à realidade do doente. A discussão conjunta entre EESMP e doente, em torno do 

“Plano de Projeto Terapêutico”, promoveu não só o ajustar de expetativas, mas também, o delinear de 

metas viáveis, alcançáveis e progressivas, que levassem o doente a alcançar o seu projeto terapêutico e, 

portanto, o seu projeto de vida. 

O desenvolvimento de cada um dos “Planos de Projeto terapêutico”, ao longo dos diferentes contex-

tos de intervenção, previu também a cooperação com as equipas multidisciplinares em que nos inserimos, 

sendo promovida a interdisplinariedade e transdisciplinaridade, em prol do bem-estar do doente. En-

quanto EESMP, prestámos cuidados, inseridos em equipas multidisciplinares, detentoras de uma panóplia 

de saberes, oferecendo cada um dos profissionais um contributo ao doente. Cada um dos seus contribu-

tos, levou a que o doente alcançasse metas progressivamente ao longo do tempo, culminando no alcançar 

do objetivo principal de cada “Plano de Projeto Terapêutico”. O alcançar de cada objetivo principal no 

“Plano de Projeto Terapêutico” permite ao doente ver atendida a sua expetativa e, portanto, alcançar o 

seu projeto de vida.  

É através desta perspetiva relacional, que o doente sente que tem um papel ativo no seu processo de 

recovery, no qual lhe vão sendo facultadas ferramentas e competências, à medida que vamos também 

construindo alianças terapêuticas. Ao longo do tempo, com vista a alcançar o seu recovery, o doente in-

tegrado no seu contexto sociofamiliar e inserido também numa equipa de saúde, ao apresentar-se en-

quanto coprodutor nos cuidados, vai alcançando o seu objetivo principal através de pequenas metas pro-

gressivas, numa perspetiva de stepped care, no qual o EESMP se apresenta como gestor de caso, tal como 

operacionalizado no presente projeto de intervenção. 

 

 

7.1 OS OBJETIVOS DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

Tendo em consideração a descrição referente à caracterização do projeto de intervenção, pretendia-

se alcançar como objetivo principal: 

• Promover o recovery no doente com doença mental grave, capacitando- o a ser coprodutor no 

seu projeto terapêutico. 
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Quanto aos objetivos específicos pretendíamos: 

• Promover a funcionalidade através do autocuidado do doente com doença mental grave.  

• Promover a qualidade de vida do doente com doença mental grave. 

Além destes objetivos, a realização do presente projeto de intervenção, tornará possível o alcançar 

dos principais objetivos pessoais e profissionais inerentes à realização do Mestrado em Enfermagem na 

Especialização de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica que consiste em: 

• Adquirir e desenvolver competências especializadas enquanto Enfermeira Especialista em Saúde 

Mental e Psiquiátrica, por forma a assistir o doente com doença mental em todo o seu ciclo de 

vida, inserido no seu contexto sócio familiar, assim como à sua família. 

• Adquirir e desenvolver competências enquanto Mestre em Enfermagem. 

 

 

7.2 A POPULAÇÃO ALVO 

 

O presente projeto de intervenção clínica, foi aplicado aos dois ensinos clínicos, inicialmente numa 

perspetiva de internamento de agudos e posteriormente em contexto comunitário, apresentando-se 

transversal aos mesmos. Ao ter em consideração a sua transversalidade aos dois contextos de 

intervenção, a população alvo incidiu em doentes com doença mental grave, que apresentavam 

alterações da sua qualidade de vida decorrentes de alterações funcionais a nível do autocuidado. 

No que respeita à população que integrou o projeto de intervenção clínica, não foram tidos em conta 

os diagnósticos e patologias enquanto rótulos. Indo ao encontro desta premissa, tivemos em 

consideração, o doente com doença mental grave numa perspetiva compreensiva, com alterações da sua 

qualidade de vida decorrentes de alterações funcionais a nível do autocuidado e que necessitasse de uma 

intervenção especializada para alcançar o seu projeto terapêutico e consequentemente o seu projeto de 

vida. Neste sentido, atendendo ao enquadramento concetual, no qual é evidenciado, que da doença 

mental grave, decorrem alterações profundas a nível da funcionalidade e consequentemente da sua 

qualidade de vida, o denominador comum deste projeto de intervenção incidiu na cronicidade existente 

no doente com doença mental grave.  
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Assim, como fatores de inclusão da população alvo no presente projeto de intervenção, foram 

considerados doentes com doença mental grave, com idade superior a 18 anos, que independentemente 

de se encontrarem em regime de internamento ou em contexto comunitário, durante os períodos em que 

decorreram os ensinos clínicos, tivessem alguma ligação à comunidade e alguma rede de apoio. No 

entanto, como fator de exclusão, foi tida em consideração qualquer atividade psicótica ativa ou qualquer 

défice cognitivo que impedisse a compreensão dos instrumentos a aplicar durante o desenvolvimento do 

projeto de intervenção. Atendendo também ao contexto pandémico, pretendíamos que integrassem 

neste projeto de intervenção 2 a 5 doentes, na globalidade dos dois ensinos clínicos. 

 Tendo em consideração, os objetivos preconizados para o projeto de intervenção, a 

caracterização da população alvo, assim como, as condicionantes que foram surgindo durante a prática, 

pelo contexto pandémico vivenciado, podemos agora referir que, integraram neste projeto de 

intervenção, na globalidade dos dois ensinos clínicos, 4 doentes. 

 

População Alvo (4 doentes) 

 Contexto de 
Intervenção 

Género Faixa 
etária 

Diagnóstico 
Nosológico 

Habilitações 
académicas 

Presença de 
alterações da 

funcionalidade 
e da qualidade 

de vida. 

Doente 
A 

Contexto de 
Internamento 

Feminino >30 anos 
e < 60 
anos 

Doença Bipolar 
tipo 1 

Doença 
Perturbação da 
personalidade 

Borderline 

Ensino superior SIM 

Doente 
B 

Contexto 
Comunitário 

Feminino >30 anos 
e < 60 
anos 

Esquizofrenia 
Psicoafectiva 

Ensino superior SIM 

Doente 
C 

Contexto 
Comunitário 

Feminino >30 anos 
e < 60 
anos 

Depressão 
Major 

Ensino superior SIM 

Doente 
D 

Contexto 
Comunitário 

Feminino >30 anos 
e < 60 
anos 

Doença Bipolar 
tipo 1 

Ensino superior SIM 

Quadro 1: Identificação da população alvo que integrou o projeto de intervenção. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISE DO CONTEXTO DA INTERVENÇÃO: UMA CONTRIBUIÇÃO PESSOAL 

 

 

“Eu não preciso de ti, Tu não precisas de mim.  

Mas, se tu me cativares, e se eu te cativar, 

Ambos precisaremos, um do outro.” 

Antoine de Saint-Exupéry 
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8. O “PROCESSO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA” EM CON-

TEXTO DE INTERNAMENTO 

 

Tendo em consideração toda a matriz teórica e metodológica que sustentou a intervenção 

desenvolvida no decorrer dos dois ensinos clínicos e, pelo facto de todas as intervenções desenvolvidas 

terem sido individuais e únicas, demonstrar todo o percurso realizado46, revelou-se um enorme desafio. 

Como poderíamos passar para o papel toda a riqueza das inúmeras relações terapêuticas que foram 

desenvolvidas com os doentes? A verdade é que, esta tarefa surgiu como um enorme desafio para a 

construção deste relatório. Afinal de contas, como poderíamos tornar numa leitura harmoniosa os vários 

projetos de vida que foram tocados durante a prática? Como demonstrar de forma harmoniosa, teoria e 

prática? Como demonstrar todo o caminho e todo o percurso que percorremos com os doentes, com as 

equipas multidisciplinares, com os orientadores e com os docentes? Como demonstrar tudo isto, de uma 

forma harmoniosa e coerente, que fizesse sentido em tão poucas palavras? 

Para Benner (2001: 18) “a enfermagem é praticada em contextos reais, com dificuldades, 

possibilidades e recursos reais”. É no contexto clínico e através da prática que nos vamos desenvolvendo, 

que vamos adquirindo competências e que vamos passando como diz Benner (2001) “de iniciado a 

perito”, apresentando-se a nossa prática profissional de uma riqueza imensurável. É na prática do 

contexto clínico que o estudante toma consciência plena das suas dificuldades, das suas lacunas, dos 

constrangimentos, assim como, das suas próprias potencialidades e das potencialidades inerentes aos 

contextos, pelo que, este projeto de intervenção é a imagem perfeita desse caminho de aprendizagem. 

Não podemos dizer que o projeto foi desenvolvido de uma forma estanque no tempo, não podemos dizer 

que ele não apresentava lacunas ou falhas, pois estas surgiam naturalmente tal como as dificuldades 

inerentes à aprendizagem. Mas, podemos dizer que foi traçado um caminho conjunto, em que a 

transversalidade inerente aos dois ensinos clínicos, permitiu todo um desenvolvimento de competências 

e um consolidar e aperfeiçoar de ferramentas, sempre numa ótica de melhoria contínua. Assim, tendo 

por base esta perspetiva, iremos apresentar inicialmente o “processo de avaliação diagnóstica e 

intervenção terapêutica” em contexto de internamento, por forma, a evidenciar todo o caminho realizado 

através de uma análise crítica, demonstrando também as falhas, lacunas e dificuldades inerentes a todo 

o percurso. 

 
46 Em apêndice III encontra-se o cronograma de atividades realizado. 
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Poderíamos iniciar este ponto de uma forma estritamente técnica, referindo que realizámos, deter-

minadas intervenções e atividades, que justificam o alcançar de determinadas competências, mas acredi-

tamos que aquilo que se pretende neste relatório é uma relação harmoniosa entre teoria, prática e o 

nosso contributo pessoal. Então dificilmente, irão apenas ser descritos dados de forma solta, como que a 

comprovar a aquisição de competências pois, trata-se de dar de nós ao outro e, dos encontros e reencon-

tros que tivemos com outros. É neste sentido que, ao ter na essência de todo este caminho, a filosofia 

existencial humanista, na qual “somos pessoas a cuidar de pessoas”47, que iniciamos o “processo de ava-

liação diagnóstica e intervenção terapêutica” e que, iniciamos a análise reflexiva inerente ao primeiro 

contexto de intervenção. 

Antes de qualquer avaliação inicial de enfermagem, antes de qualquer encontro com o doente, temos 

de ter perceção de nós próprios enquanto pessoas e enquanto profissionais, ter consciência dos nossos 

sentimentos, dos nossos limites. Temos de ter consciência de nós próprios, para poder cuidar de outros. 

Neste sentido e, tendo em atenção o facto de não ter experiência profissional na área da SMP, existiam 

medos, receios e expetativas, que tinham de ser trabalhadas e, portanto, foram realizadas algumas refle-

xões pessoais, necessárias para “arrumar algumas caixas” dentro de mim própria, para que pudesse entrar 

em relação com os doentes e com a equipa. Este foi um ponto crucial no desenvolvimento deste projeto 

de intervenção, tendo levado a uma maior compreensão enquanto pessoa e profissional, dentro daquele 

contexto, sem a qual, não teria sido possível avançar com o “processo de avaliação diagnóstica e inter-

venção terapêutica” neste contexto de intervenção.  

Nesta primeira etapa do processo de cuidados de enfermagem, foram tidos em conta os referenciais 

em evidência na matriz teórica e metodológica, já evidenciados nos capítulos anteriores. Assim, há que 

ter presente que, este processo de avaliação diagnóstica se iniciou antes mesmo do primeiro encontro 

com o doente (A). Importa também referir que antes de iniciarmos o “Plano de Projeto Terapêutico” com 

este doente específico, existiu um período neste contexto de intervenção em que prestei cuidados, sob 

tutoria, a outros doentes já em processo de cuidados da responsabilidade de outros enfermeiros, por 

forma a que eu própria me integrasse num contexto de cuidados que me era completamente desconhe-

cido. Para além de todas estas condicionantes, também o contexto pandémico se apresentou como um 

enorme constrangimento, já que, iam surgindo surtos de covid-19 nos serviços, interrompendo o segui-

mento normal dos ensinos clínicos. O facto é que, até iniciarmos o “Plano de Projeto Terapêutico” com o 

doente (A), foi de extrema importância estar em relação com outros doentes pois, foi a partir daí que se 

 
47 Esta expressão foi utilizada na unidade curricular de “Relação de ajuda em saúde mental” do IV Mestrado em 
Enfermagem, pela Professora Doutora Paula Leal. 
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foram consolidando ferramentas que permitiram o avançar da relação e do “Processo de avaliação diag-

nóstica e intervenção terapêutica”. 

Perante estas ressalvas, quando chegámos até ao doente (A), eu enquanto futura EESMP e o orienta-

dor do ensino clínico, fizemos uma preparação prévia, isto é, tivemos em consideração alguns fatores, 

nomeadamente: 

• O projeto de intervenção clínica delineado (objetivos e população alvo); 

• As competências comuns e específicas a adquirir durante o ensino clínico; 

• O tempo disponível de ensino clínico (tratava-se de um ensino clínico com 144 horas); 

• O contexto pandémico que se vivia nos hospitais (quer no serviço que acolhia o ensino clínico, 

quer no serviço em que exercia funções); 

• As expetativas e os receios enquanto estudante e enquanto futura EESMP; 

• As altas clínicas previstas para os doentes que se encontravam internados. 

Após todo o balanço em torno destes fatores, foi em relação e através de todo este processo reflexivo, 

que estudante, orientador clínico e docente, traçaram em conjunto uma orientação estratégica, apresen-

tando-se o doente (A) sempre como um parceiro ativo neste percurso. Antes do primeiro encontro com 

o doente (A), foi realizada toda uma preparação prévia, na qual existiu:  

• Uma preparação pessoal através de processos autorreflexivos; 

• Uma preparação em relação à escolha do local e do momento de intervenção; 

• Uma recolha de informação prévia através do processo clínico do doente; 

• A reflexão em torno das questões éticas inerentes ao projeto de intervenção; 

• A forma como iriam ser realizados os registos com os dados que iam surgindo. 

Além destes aspetos essenciais, que se encontram na base de uma preparação prévia antes do pri-

meiro encontro com o doente, surgiram também algumas dificuldades em torno da entrevista clínica. 

Assim, foi necessária uma reflexão em torno do tipo de entrevista a utilizar, da forma de organizar a in-

formação, assim como, da própria forma de conduzir a entrevista. Antes deste doente (A), já tínhamos 

realizado algumas entrevistas junto de 3 doentes, também já tinha observado o orientador e outros cole-

gas EESMP a realizar entrevistas clínicas, contudo, este momento apresentava-se sempre como um mo-

mento difícil para mim e gerador de alguma inquietude. Será que iria dizer alguma coisa incorreta ou 

prejudicial para o doente? Será que iria conseguir entrar em relação terapêutica com o doente? Será que 

iria conseguir criar e estabelecer uma aliança terapêutica? Será que o doente (A) iria querer participar 

neste projeto de intervenção terapêutica? Será que eu iria conseguir ir ao encontro das minhas próprias 
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expetativas, enquanto pessoa, profissional e estudante? A verdade é que, se nas aulas já parecia difícil, 

na prática as dificuldades iam surgindo de forma ainda mais avassaladora. No entanto, estas dificuldades 

e questões fazem parte do processo de aprendizagem, até porque, se o doente é coprodutor do seu pro-

jeto terapêutico, também o estudante é coprodutor do seu processo de aprendizagem. 

Neste sentido, o orientador do ensino clínico com toda a sua experiência, disponibilizou algum 

material bibliográfico o qual, em conjunto com o material disponibilizado ao longo da orientação 

estratégica do Mestrado em Enfermagem, sobretudo na unidade curricular de “Avaliação Diagnóstica e 

Intervenção Terapêutica”, auxiliou a estruturação da entrevista clínica. Assim, tendo em consideração 

todos os aspetos referidos anteriormente, optámos por a realização de uma entrevista não estruturada. 

A entrevista formal não estruturada têm na sua essência o papel ativo do doente, indo ao encontro da 

perspetiva existencial humanista, como refere Chalifour (2008b). Este tipo de entrevista tem como 

principal objetivo promover a consciência de si, assim como, promover a reflexão em torno dos seus 

recursos, por forma a que o doente, consiga fazer “escolhas em função das suas características e valores 

de vida” (Chalifour, 2008b: 103). 

O autor defende ainda que, este tipo de entrevista é indicada em casos em que se visa um 

desenvolvimento pessoal e da consciência de si próprio, uma mudança na vida do doente e suporte 

afetivo, sendo essencial também, que o doente detenha capacidade de introspeção, habilidades 

inteletuais, motivação, um papel ativo e responsável sendo coprodutor nos cuidados e tendo também 

confiança no interveniente (Chalifour, 2008b). É certo que a aplicação deste tipo de entrevista têm 

limitações, nomeadamente o facto de poder ser confundida com uma conversa social, podendo até levar 

o interveniente à sensação de “andar às voltas” no mesmo assunto sem evolução, tal como também 

argumenta Chalifour (2008b: 104). No entanto, naquele momento, face à minha própria autorreflexão e 

face ao doente (A), a escolha de uma entrevista não estruturada centrada na pessoa apresentou-se como 

a mais indicada.  

Muito embora, o caráter da entrevista fosse não estruturada, tivémos em consideração a perspetiva 

de Lopes (2006). A entrevista ocorreu em vários momentos ao longo do ensino clínico, um total de 6 

encontros, os quais ocorreram sempre em gabinete calmo, em conjunto com o doente, promovendo um 

ambiente tranquilizador, seguro e em que fossem respeitados os direitos do doente, nomeadamente a 

privacidade e confidencialidade. Só assim foi possível realizar a colheita de dados em conjunto com o 

doente, o que levou à continuidade do “processo de avaliação diagnóstica e intervenção terapêutica”. 
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O primeiro encontro com o doente (A), pretendia dar resposta à 1.ª fase da entrevista clínica 

(definição de papéis e espaços) de acordo com Lopes (2006), pelo que, foi realizado: acolhimento ao 

doente (A), a apresentação pessoal, o posicionamento dos atores (enfermeiro-doente) e clarificação dos 

papéis, assim como,  a clarificação dos objetivos da entrevista e apresentação do projeto de intervenção 

clínica. 

Podemos referir até, que este primeiro encontro tinha como principal objetivo o encontro 

existencial entre duas pessoas, tal como defende o modelo existencial humanista. A 1.ª fase da entrevista 

clínica foi realizada com o doente (A), apresentando-se este, muito motivado e empenhado a participar 

no seu projeto terapêutico. Tendo em consideração as 4 fases da entrevista clínica de acordo com Lopes 

(2006), na 2.ª fase foram tidas em consideração a perspetiva do doente e a perspectiva do enfermeiro. 

Assim, no que respeita à perspetiva do doente, procurámos realizar uma colheita de dados que, segundo 

Lopes (2006) nos permitisse saber: o que o doente sabe, o que preocupa o doente e quais as estratégias 

/ capacidades que tem o doente. 

Por sua vez, no que respeita à perspetiva do enfermeiro, preconizámos à luz do que defende Lopes 

(2006), que o enfermeiro observasse o doente, realizasse escuta ativa e realizasse uma colheita de dados, 

tomando consciência das expetativas e das necessidades de ajuda do doente, tendo sempre em conta as 

suas próprias perceções, evitando julgamentos e até situações de contratransferência. Ao ter em 

consideração Lopes (2006), a colheita de dados foi realizada, indo ao encontro das seguintes áreas: 

história pessoal e familiar, apresentação e postura, mímica e expressão, contacto e linguagem, estado de 

consciência, a consciência de si, a consciência do corpo, os impulsos e a vontade, o humor, os afetos, as 

emoções, a forma de pensamento, os conteúdos do pensamento, a representação e a memória, a senso 

perceção, a observação física do doente (dados fisiológicos, capacidade de autocuidado), a terapêutica 

que realiza, os efeitos dos comportamentos sobre a performance do trabalho, a performance na escola e 

a relação e interação com os outros (cônjuge, família, amigos, vizinhos), o envolvimento na família e o 

envolvimento em atividades (lazer e profissionais). Após a realização da 2.ª fase da entrevista, foi realizada 

a 3.ª e 4ª fase da entrevista, tal como preconizado pelo autor. 

Ainda indo ao encontro da importância de uma boa colheita de dados no “processo de avaliação 

diagnóstica e intervenção terapêutica”, Chalifour (2008b) defende que o enfermeiro deve ter como 

habilidade clínica o reconhecer das informações que são significativas ocorrendo a colheita de dados de 

forma contínua e ao longo do processo de cuidados de enfermagem.  O autor afirma ainda que  

“a colheita de dados visa o conhecimento da pessoa, a elaboração de um diagnóstico 
de enfermagem, a determinação das causas do problema, a compreensão dos efeitos 
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do problema no funcionamento geral da pessoa, na sua qualidade de vida e na dos 
seus próximos, o reconhecimento dos recursos de que a pessoa dispõe para lidar com 
esta dificuldade, a clarificação das suas expetativas e do seu nível de motivação, o 
inventário da qualidade do ambiente humano e físico no qual a pessoa vive e, por 
último, a exploração de soluções possíveis” (Chalifour, 2008b: 139). 

Após analisar os dados recolhidos junto do doente (A), foi iniciada a segunda etapa do processo 

de cuidados de enfermagem, que consistiu na formulação de diagnósticos de enfermagem. A partir daqui 

e da formulação dos diagnósticos de enfermagem foi planeado todo o processo de cuidados de 

enfermagem, construindo assim o primeiro “Plano de Projeto Terapêutico” em conjunto com o doente 

(A), apresentando-se este como um coprodutor nos cuidados, com uma voz ativa.  

O “Plano de Projeto Terapêutico” do doente (A), foi construído incidindo nas expetativas do 

doente, através da formulação de um objetivo que constituísse uma necessidade de ajuda real e que fosse 

ao encontro das suas potencialidades. A partir daqui, tornando o doente num parceiro ativo dos cuidados 

é construído todo o seu projeto terapêutico. No quadro que se segue demonstramos a síntese das 

expetativas do doente e do objetivo geral do “Plano de Projeto Terapêutico”. 

 

EXPETATIVA DO DOENTE (A) OBJETIVO GERAL 

“Poder voltar a ter uma vida normal, ter uma 
ocupação, um objetivo para me levantar da 

cama, ter dignidade financeira” segundo 
informação colhida (sic) 

Promover a crítica para a sua doença e 
autoconhecimento para os seus problemas 

intrapsíquicos. 

Quadro 2: Síntese das expetativas e objetivo geral do “Plano de Projeto Terapêutico” do doente (A). 

 

Tendo em consideração esta primeira abordagem, os diagnósticos foram levantados, segundo a 

taxonomia CIPE ®, contudo, os resultados esperados não foram identificados segundo uma taxonomia, 

não tendo sido possível produzir indicadores de resultado. No entanto, face às intervenções específicas 

desenvolvidas que incidiram sobretudo em torno do desenvolvimento da relação de ajuda e da 

intervenção psicoeducativa em torno da doença e da terapêutica, foi possível através da utilização de 

instrumentos clínicos (Escala de qualidade de vida WHOQOL-BREF, escala de autoestima de rosenberg 

escala hospitalar de ansiedade e depressão), realizar uma avaliação de resultados positiva, pois foram 

evidentes as melhorias. Estas melhorias são evidentes no “Plano de Projeto Terapêutico” da doente (A). 

Face ao exposto anteriormente relativamente ao “Processo de avaliação diagnóstica e intervenção 

terapêutica” do doente (A), importa referir aqui que no final do ensino clínico I, coube-nos olhar para o 
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mesmo, de uma forma crítica, que nos levasse a repensar e a reformular estratégias pois, afinal de contas 

essa também é a essência do processo de cuidados em enfermagem. Neste sentido, existiu toda uma 

reflexão conjunta entre estudante, orientador clínico e orientador docente, por forma a que, o caminho 

continuasse a ser percorrido, sempre em busca de uma melhoria contínua, quer pelo processo de 

cuidados aos doentes, quer pelo processo de aprendizagem. 

 

 

8.1 UMA OPORTUNIDADE DE MELHORIA 

 

“Como sabem que sabem quando prestam cuidados?”48 

Esta foi uma das questões que mais me marcou durante o presente Mestrado em Enfermagem 

pois, somos profissionais da ação e gastamos pouco tempo a pensar e a refletir sobre a nossa prática. O 

que é certo é que, vamos entrando em constante relação com o outro, criando laços, vamos cuidando de 

outros e nem paramos, nem que seja por um instante, para pensarmos sobre “como sabemos que 

sabemos quando prestamos cuidados?”49, porque afirmamos que não temos tempo para teorias. 

Entramos num quarto e noutro quarto, rodopiamos a toda a velocidade nos corredores sempre 

atarefados e, vamos prestando cuidados a outros, continuando num emaranhado de relações, deixando 

para trás espaços de reflexão, afirmando que não temos tempo para essas coisas. Efetivamente, não se 

pretende aqui fazer toda uma explanação teórica sobre a indissociabilidade de teoria e prática, até porque 

ao longo do presente Mestrado em Enfermagem, existiram momentos académicos que promoveram essa 

mesma reflexão. No entanto, ao finalizar um primeiro contexto de intervenção, que pressupõe que se 

coloque em prática tudo aquilo que apreendemos em contexto teórico, faz sentido deixar aqui presente 

este espaço de reflexão, afirmando a dicotomia presente e inerente à teoria e prática de enfermagem, 

até porque, este espaço reflexivo permite o próprio desenvolvimento teórico – prático, tal como também 

defende Nunes (2018).  Assim, com vista a uma melhoria contínua quer dos cuidados prestados aos 

doentes, quer do desenvolvimento de competências específicas em ESMP, a figura que segue e que 

 
48 Esta questão foi colocada pela Professora Doutora Lucília Nunes na unidade curricular de Epistemologia Ética 
Direito e Deontologia no IV Mestrado em Enfermagem. 
49 Esta questão foi colocada pela Professora Doutora Lucília Nunes na unidade curricular de Epistemologia Ética 
Direito e Deontologia no IV Mestrado em Enfermagem. 
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evidencia uma matriz SWOT, pretende demonstrar os principais pontos de reflexão a nível do primeiro 

contexto de intervenção. 

 

Figura 5: Análise SWOT referente ao primeiro contexto de intervenção. 

 

É perante esta análise SWOT, que foram desenvolvidas reformulações ao projeto de intervenção, sendo 

as principais melhorias desenvolvidas, as seguintes: 

• Realização de um instrumento de preparação do encontro com o doente, o qual se encontra em 

apêndice IV. 

• Realização de um “Guião de entrevista clínica”50 , por forma a sistematizar e organizar melhor o 

pensamento e melhorar a avaliação inicial de enfermagem, evitando o dispersar durante a 

entrevista, fruto também da minha inexperiência na área. 

 
50 Encontra-se em apêndice II, tal como já referido anteriormente. 

Forças 

- Autorreflexão.

- Empatia.

- Motivação.

- Projeto de Intervenção. 

- Relação estabelecida com orientador clínico e 
orientador docente.

-Relação estabelecida com equipa de enfermagem 
do serviço.

Fraquezas

- Conhecimento do contexto de intervenção.

- Exercício profissional sempre em outros 
contextos que não na área da SMP.

- Receios, medos, expetativas inerentes ao 
contexto de intervenção.

- Pouco conhecimento técnico.

- Entrevista Clínica.

- Resultados Esperados / utilização de 
taxonomias.

Oportunidades

- Realização de processos autorreflexivos.

- Reformulação do projeto de intervenção, com 
intervenção de orientador clínico e docente.

- Momentos de aprendizagem com outros 
EESMP, recolhendo os seus contributos.

- Pesquisa bibliográfica.

- Relação terapêutica com os doentes.

Ameaças

- Contexto pandémico vivenciado.

- Interrupção do campo de estágio (devido a 
pandemia)

Contexto de 
Intervenção 

(Internamento)
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• Utilização do “Guião de questões para a auto-análise da Interação”51  facultado nas aulas de 

relação de ajuda. 

• Realização de um pequeno diário de campo, mantendo os processos autorreflexivos quando 

surgia essa necessidade. 

• Realização de alterações na capa do “Plano de Projeto de Terapêutico” , introduzindo outros 

intervenientes da equipa multidisciplinar que contribuam para o projeto terapêutico do doente e 

introdução do gestor de caso. 

• Realização de alterações no interior do “Plano de Projeto de Terapêutico”, utilizando taxonomias, 

de forma mais harmoniosa e que evidenciem a essência do processo de cuidados de enfermagem, 

permitindo a avaliação dos ganhos obtidos em saúde sensíveis às intervenções especializadas. 

• Atribuir mais enfoque ao “Plano de Projeto Terapêutico” do doente e às suas potencialidades e 

não tanto às suas limitações e sintomatologia. 

 

 

9. O “PROCESSO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA” EM CON-

TEXTO COMUNITÁRIO 

 

Após a concretização do primeiro ensino clínico e após um processo reflexivo em torno do mesmo, 

surgiram oportunidades de melhoria, que tomámos em consideração e que nos ajudaram a fazer 

melhorias significativas a nível deste projeto de intervenção. Desta forma, ao iniciar o ensino clínico final, 

a EESMP que orientou e supervisionou o mesmo, iniciou o processo de referenciação de alguns doentes 

para integrarem este projeto de intervenção. A seleção dos doentes por parte da EESMP teve sempre por 

base a população alvo definida à priori para o projeto de intervenção. No entanto, se em contexto de 

internamento, a gestão de altas constituía uma dificuldade na continuidade dos cuidados e na realização 

do projeto  de intervenção, em contexto comunitário as dificuldades eram outras. É que em contexto de 

internamento, quer queiramos ou não, os doentes encontram-se numa posição bastante mais fragilizada, 

o acesso que enquanto profissionais temos é bastante mais facilitado, o meio envolvente é controlado, é 

muito mais fácil chegar ao doente pois, afinal de contas, o doente encontra-se internado, numa relação 

de poder que é, à partida, desigual. Em contexto comunitário, numa USF, o doente está na sua casa, no 

 
51 Encontra-se em anexo I, tal como já referido anteriormente. 
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seu contexto sócio-familiar e só vai ter connosco se assim o entender. Os contatos com doentes por parte 

da EESMP foram inúmeros e as respostas, foram muitas vezes negativas. A própria equipa da USF, teve 

conhecimento do projeto de intervenção, envolvendo-se no mesmo, tentando encontrar doentes que 

respondessem aos critérios de seleção e que fossem referenciados para participarem no projeto. 

Existiram alguns doentes que até se disponibilizavam para um primeiro encontro, mas quando se chegava 

à importância da coprodução de cuidados, da sua responsabilidade no seu projeto terapêutico e na 

importância de mantermos uma continuidade de cuidados, a resposta era negativa. 

Um destes exemplos foi um dos doentes que, embora tenha aceite participar no projeto de 

intervenção, quando questionado sobre o seu papel ativo neste projeto respondeu “Enfermeira eu não 

vou fazer, pensei que podia haver mais um comprimido que ajudasse, mas assim eu não vou fazer e o 

Covid não está para vir cá sempre” (sic). Perante esta resposta, senti-me impotente, frustrada e com 

receio de não conseguir colocar em prática o projeto de intervenção, o contexto pandémico que 

vivenciávamos tirava-me qualquer argumentação possível. Para além do contexto pandémico que 

vivenciámos, existiam outros fatores que contribuíam para a adesão dos doentes ao presente projeto de 

intervenção. Por um lado, o próprio grau de literacia dos doentes e o seu próprio insight para a sua 

situação de saúde – doença e, por outro lado, a própria capacidade que enquanto estudante tinha para 

apresentar o projeto de intervenção, por forma a cativar e a motivar os doentes à sua adesão ao “Plano 

de projeto terapêutico”. 

No entanto, a EESMP orientadora e a equipa da USF continuou sempre empenhada em encontrar 

doentes que respondessem aos critérios, criando um ambiente motivacional benéfico à implementação 

do projeto de intervenção e à minha aprendizagem. Assim, neste contexto, foram encontrados 3 doentes 

que respondiam aos critérios definidos para a população alvo e que participaram no projeto de 

intervenção, assumindo a sua coprodução de cuidados.  

Se pensarmos neste próprio processo de selecção e referenciação dos casos, temos presente as 

competências inerentes ao Regulamento n.º 140/2019 “Regulamento das competências comuns do 

enfermeiro especialista”, no qual as competências comuns descritas incidem em 4 domínios: 

“responsabilidade profissional ética e legal, melhoria contínua da qualidade, gestão dos cuidados e 

desenvolvimento das aprendizagens profissionais” (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2019: 4745). 

Independentemente do EESMP deter competências específicas, que lhe permitem atuar de uma forma 

especializada com o doente com doença mental, o enfermeiro especialista têm antes de tudo a obrigação 

de promover o esclarecimento do processo de cuidados, quer ao doente, quer à família, por forma a que, 

sejam respeitados os seus direitos de autonomia e que, de forma esclarecida o doente possa ter uma voz 
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ativa no seu processo de tomada de decisão, sendo uma parte integrante do seu projeto terapêutico. Sem 

estes pressupostos, não existe nenhum projeto terapêutico. 

O ensino clínico final ocorreu entre 18/01/21 e 28/05/21 numa USF, com uma carga horária total de 

336h, sendo que, todos os contatos estabelecidos com os doentes ocorreram em gabinete próprio, 

fechado e de forma individualizada com o doente, sendo sempre respeitada a privacidade e 

confidencialidade. O facto de todos os encontros com os doentes terem sido realizados desta forma, 

permitiu criar um ambiente calmo, que era gerador de confiança, tranquilizando o doente. De seguida 

apresentaremos as atividades que foram desenvolvidas ao longo deste contexto de intervenção em 

comunidade, atendendo à metodologia do processo de cuidados de enfermagem. 

 

 

9.1. AVALIAÇÃO INICIAL DE ENFERMAGEM 

 

A colheita de dados ocorreu ao longo de todo o ensino clínico nos vários encontros com os 

doentes, tendo sido realizada através da observação e da entrevista. Para tal, socorremo-nos do “Guião 

de entrevista”, apresentado em apêndice II. Importa referir também que, quanto à abordagem optámos 

por realizar em todos os casos a entrevista semiestruturada, já que, embora existisse um guião que nos 

auxiliasse, detínhamos liberdade, na condução da entrevista.  

Conforme orientação estratégica, antes dos primeiros encontros com os doentes, foi sempre realizada 

uma preparação prévia, na qual existiu, à semelhança do contexto de intervenção anterior: 

• Uma preparação pessoal através de processos autorreflexivos; 

• Uma preparação em relação à escolha do local e do momento de intervenção; 

• Uma recolha de informação prévia através do processo clínico do doente; 

• A reflexão em torno das questões éticas inerentes ao projeto de intervenção; 

• A forma como iriam ser realizados os registos com os dados que iam surgindo. 

Neste sentido, indo ao encontro das oportunidades de melhoria referidas no final do 1.º contexto 

de intervenção, utilizámos nos vários encontros com os doentes: o “Instrumento de preparação do 

encontro”, o “Guião da entrevista” e o “Guião de questões para a autoanálise da interação”.  
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Para além deste aspeto, interessa ainda referir que, tendo em conta os objetivos propostos para 

o projeto de intervenção, foram utilizados em todos os “Planos de projeto terapêutico” 2 instrumentos 

clínicos: o questionário WHOQOL-BREF– Avaliação da qualidade de vida52 e o Elderly Nursing Core Set 

(ENCS)53. Estes instrumentos foram utilizados, tendo por base os objetivos do projeto de intervenção, tal 

como já foi referido e, também tendo em consideração o “Plano de Projeto Terapêutico” traçado com 

cada doente, que teve inerente a si as 3 fases da relação (início, corpo e fim da relação), tal como 

consubstanciado por Lopes (2006). Ao aplicar estes instrumentos sempre no início, no corpo e no fim da 

relação, foi possível avaliar não só a perceção global do doente, como também o levantar de diagnósticos, 

mas também, uma constante monitorização dos resultados, por forma a adequar as estratégias e 

intervenções. A utilização destes instrumentos desta forma, permitiu consolidar a avaliação de ganhos 

em saúde, a nível da funcionalidade e da qualidade de vida do doente, em consonância com os objetivos 

do projeto de intervenção. Para além destes dois instrumentos, ao longo do projeto de intervenção 

utilizámos outros instrumentos a nível clínico, que entendemos ser pertinentes para o desenvolvimento 

dos vários “Planos de Projeto Terapêuticos” específicos para cada doente e que serão evidenciados no 

decorrer deste capítulo. 

O projeto de intervenção aqui apresentado foi desenvolvido sempre em conjunto com cada um 

dos doentes, enquanto ator ativo e central nos cuidados, atendendo a uma abordagem compreensiva, 

em que cada doente é tido numa perspetiva única e individual. Assim, o “Plano de Projeto de Terapêutico” 

de cada doente foi desenvolvido tendo em consideração as expetativas do doente e o objetivo geral 

decorrente dessa expetativa. Posto isto, no quadro que se segue apresentamos a expetativa e o objetivo 

geral de cada “Plano de Projeto Terapêutico” desenvolvido. 

  

 
52 O questionário WHOQOL-BREF– Avaliação da qualidade de vida utilizado, encontra-se em anexo II. 
53 Por este instrumento se encontrar inserido numa plataforma digital, não o apresentamos em anexo. 
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 Doente (B) Doente (C) Doente (D) 

Expetativa “Melhorar o mais que posso 
para fazer a minha vida e 
voltar a trabalhar, quero 
melhorar sobretudo o 
andar, que sinto preso e 
ajudar com a minha 
experiência neste projeto a 
Enfermeira” (sic). 

“gostava de dormir melhor, ter 
mais energia para fazer a 
minha vida e ter um 
relacionamento mais saudável 
comigo própria” (sic). 

“Gostava de ultrapassar 
alguns obstáculos (baixa 
autoestima, rotinas 
diárias), por forma a ser 
mais independente e 
autónoma na minha vida” 
(sic). 

Objetivo 

Geral 

Promover o autocuidado na 
doente fortalecendo 
também a sua autoestima e 
capacitando a doente 
através do seu 
autoconhecimento e do 
conhecimento sobre o seu 
processo de saúde-doença. 

Promover o autocuidado e um 
padrão de sono reparador, 
fortalecendo também a sua 
autoestima, capacitando a 
doente através do seu 
autoconhecimento e do 
conhecimento sobre o seu 
processo de saúde-doença. 

Promover o autocuidado 
da doente e um padrão de 
sono reparador, 
fortalecendo a sua 
autoestima, capacitando a 
doente através do seu 
autoconhecimento e 
conhecimento sobre o seu 
processo de saúde-doença. 

Quadro 3: Síntese das expetativas e objetivos gerais referentes a cada “Plano de Projeto Terapêutico”. 

 

 

9.2. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM  

 

Ao analisarmos cada uma das expetativas dos doentes, é fácil percebermos que estas expetativas 

vão ao encontro da promoção do seu autocuidado, da sua autonomia e, portanto, da forma como 

determinadas alterações da funcionalidade influenciam a sua vida diariamente. A análise das expetativas 

de cada doente, assim como o delinear em conjunto dos objetivos gerais para cada “Plano de Projeto 

Terapêutico”, coloca em evidência não só o papel ativo e central do doente, mas também a importância 

da constituição de uma parceria entre EESMP com o doente, ao realizar um contrato terapêutico entre 

duas partes, em prol da melhoria do doente. Por conseguinte, tendo presente a colheita de dados, a 

avaliação inicial de enfermagem, as expetativas de cada doente e os objetivos gerais delineados para cada 

“Plano de Projeto Terapêutico”, foram então delineados os diagnósticos de enfermagem específicos para 

cada doente. Embora, todo o projeto de intervenção tenha sido concebido e desenvolvido numa 

perspetiva inidividualizada e única, após a análise dos 3 “Planos de Projeto Terapêutico”, verificámos que, 

a maioria dos diagnósticos de enfermagem eram comuns para os 3 doentes, com exceção do Doente (C) 
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que apresentava também outros diagnósticos de enfermagem associados54. Posto isto e, por se tratar de 

um trabalho académico, demonstamos ao longo deste capítulo, os diagnósticos de enfermagem comuns 

aos 3 doentes, que resultaram da primeira fase do processo de cuidados de enfermagem, os quais se 

encontram em evidência no quadro que se segue. 

 

Doente (B) Doente (C) Doente (D) 

NANDA-I:  
Disposição para melhoria do 
autocuidado  
(Código: 00182) 
CIPE: 
Capacidade para executar 
autocuidado positiva 
(Código: 10025311) 

NANDA-I:  
Disposição para melhoria do 
autocuidado 
(Código: 00182) 
CIPE: 
Capacidade para executar 
autocuidado positiva 
(Código: 10025311) 

NANDA-I:  
Disposição para melhoria do 
autocuidado 
(Código: 00182) 
CIPE: 
Capacidade para executar 
autocuidado positiva 
(Código: 10025311) 

NANDA-I:  
Insónia 
(Código: 00095) 
CIPE: 
Insónia 
(Código: 10010330) 

NANDA-I:  
Insónia 
(Código: 00095) 
CIPE: 
Insónia 
(Código: 10010330) 

NANDA-I:  
Insónia 
(Código: 00095) 
CIPE: 
Insónia 
(Código: 10010330) 

NANDA-I:  
Baixa Autoestima crónica 
(Código: 00119) 
CIPE: 
Baixa Autoestima crónica 
(Código: 10000533) 

NANDA-I:  
Baixa Autoestima crónica 
(Código: 00119) 
CIPE: 
Baixa Autoestima crónica 
(Código: 10000533) 

NANDA-I:  
Baixa Autoestima crónica 
(Código: 00119) 
CIPE: 
Baixa Autoestima crónica 
(Código: 10000533) 

NANDA-I:  
Ansiedade 
(Código: 00146) 
CIPE: 
Ansiedade 
(Código: 10000477) 

NANDA-I:  
Ansiedade 
(Código: 00146) 
CIPE: 
Ansiedade 
(Código: 10000477) 

NANDA-I:  
Ansiedade 
(Código: 00146) 
CIPE: 
Ansiedade 
(Código: 10000477) 

NANDA-I:  
Resiliência prejudicada 
(Código: 00211) 
CIPE: 
Adaptação comprometida 
(Código: 10000863) 

NANDA-I:  
Resiliência prejudicada 
Código: 00211) 
CIPE: 
Adaptação comprometida 
(Código: 10000863) 

NANDA-I:  
Resiliência prejudicada 
(Código: 00211) 
CIPE: 
Adaptação comprometida 
(Código: 10000863) 

NANDA-I:  
Disposição para processos 
familiares melhorados 
(Código: 00058) 
CIPE: 

NANDA-I:  
Disposição para processos 
familiares melhorados 
(Código: 00058) 
CIPE: 

NANDA-I:  
Disposição para processos 
familiares melhorados 
(Código: 00058) 
CIPE: 

 
54 O Doente (C) apresentava um diagnóstico específico que os outros dois doentes não apresentavam. 
Tendo em conta a NANDA-I, apresentava como diagnóstico: risco de suicídio (código: 00150). Tendo por base a 
CIPE®, apresentava como diagnóstico: risco de suicídio (código: 10015356). 
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Processo familiar comprometido 
(Código: 10023078) 

Processo familiar comprometido 
(Código: 10023078) 

Processo familiar comprometido 
(Código: 10023078) 

NANDA-I:  
Conhecimento deficiente (sobre a 
doença) 
(Código: 00222) 
CIPE: 
Conhecimento sobre a doença 
comprometido 
(Código: 10023826) 

NANDA-I:  
Conhecimento deficiente (sobre a 
doença) 
(Código: 00222) 
CIPE: 
Conhecimento sobre a doença 
comprometido 
(Código: 10023826) 

NANDA-I:  
Conhecimento deficiente (sobre a 
doença) 
(Código: 00222) 
CIPE: 
Conhecimento sobre a doença 
comprometido 
(Código: 10023826) 

NANDA-I: 
Conhecimento deficiente (sobre a 
medicação) 
(Código: 00222) 
CIPE: 
Conhecimento sobre medicação 
(Código: 10025968) 

NANDA-I: 
Conhecimento deficiente (sobre a 
medicação) 
(Código: 00222) 
CIPE: 
Conhecimento sobre medicação 
(Código: 10025968) 

NANDA-I: 
Conhecimento deficiente  
(sobre a medicação) 
(Código: 00222) 
CIPE: 
Conhecimento sobre medicação 
(Código: 10025968) 

Quadro 4: Diagnósticos de Enfermagem comuns a todos os doentes que integraram o projeto de intervenção 
segundo a taxonomia NANDA-I e CIPE®. 

 

Delineados os diagnósticos de enfermagem, para cada um dos doentes, o EESMP deve conseguir 

identificar os resultados esperados, sem esta identificação, todo o processo de cuidados de enfermagem 

fica comprometido. Assim, para cada diagnóstico de enfermagem, o EESMP deve identificar à partida o 

que se pretende alcançar, ou seja, deve identificar determinados resultados que espera alcançar em 

conjunto com o doente, devendo estes ser o mais realistas possíveis e devendo ser alcançados 

progressivamente, num caminho conjunto entre EESMP e doente. Este foi um dos aspetos menos positivo 

aquando do primeiro ensino clínico e que, portanto, foi alvo de uma reflexão profunda, constituindo-se 

uma oportunidade de melhoria, a qual é demonstrada na próxima etapa do processo de enfermagem. 

 

 

9.3. PLANEAMENTO DO PROCESSO DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 

Tendo por base, a oportunidade de melhoria no que respeita ao planeamento dos resultados 

esperados, neste contexto de intervenção e ao longo de todos os “Planos de Projeto Terapêutico” 

socorremo-nos da taxonomia NOC 4.ª edição de Moorhead, Johnson, Maas & Swanson (2010). A utilização 

desta taxonomia, permitiu-nos avaliar sistematicamente os resultados de enfermagem de cada doente, 

que resultaram de determinados diagnósticos de enfermagem e que foram sensíveis às várias 
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intervenções específicas realizadas, demonstrando assim, os ganhos obtidos em saúde. Posto isto, e de 

forma, a demonstrar os ganhos obtidos em saúde, foi de extrema importância a identificação dos 

resultados esperados comuns aos doentes que integraram o projeto de intervenção, os quais colocamos 

em evidência no quadro que se segue55.  

 

Diagnósticos de 
Enfermagem 

Doente (B) 
(Resultados Esperados) 

Doente (C) 
(Resultados Esperados) 

Doente (D) 
(Resultados Esperados) 

NANDA-I:  
Disposição para 
melhoria do 
autocuidado  
(Código: 00182) 
CIPE: 
Capacidade para 
executar autocuidado 
positiva 
(Código: 10025311) 

0307 Autocuidado 
medicação não parental  
Domínio: Saúde 
Funcional (I) 
Classe: Autocuidado (D) 

0307 Autocuidado 
medicação não parental  
Domínio: Saúde 
Funcional (I) 
Classe: Autocuidado (D) 

0307 Autocuidado 
medicação não parental  
Domínio: Saúde 
Funcional (I) 
Classe: Autocuidado (D) 

1623 Comportamento 
de aceitação: medicação 
prescrita 
Domínio: 
Conhecimentos e 
Comportamento  
Classe: 
Comportamentos de 
Saúde (Q) 

1623 Comportamento 
de aceitação: medicação 
prescrita 
Domínio: 
Conhecimentos e 
Comportamento  
Classe: 
Comportamentos de 
Saúde (Q) 

1623 Comportamento 
de aceitação: medicação 
prescrita 
Domínio: 
Conhecimentos e 
Comportamento  
Classe: 
Comportamentos de 
Saúde (Q) 

0300 Autocuidado: 
atividades da vida diária 
(AVD) 
Domínio: Saúde 
Funcional (I) 
Classe: Autocuidado (D) 

0300 Autocuidado: 
atividades da vida diária 
(AVD) 
Domínio: Saúde 
Funcional (I) 
Classe: Autocuidado (D) 

0300 Autocuidado: 
atividades da vida diária 
(AVD) 
Domínio: Saúde 
Funcional (I) 
Classe: Autocuidado (D) 

0306 Autocuidado: 
atividades instrumentais 
da vida diária (AIVD) 
Domínio: Saúde 
Funcional (I) 
Classe: Autocuidado (D) 

0306 Autocuidado: 
atividades instrumentais 
da vida diária (AIVD) 
Domínio: Saúde 
Funcional (I) 
Classe: Autocuidado (D) 

0306 Autocuidado: 
atividades instrumentais 
da vida diária (AIVD) 
Domínio: Saúde 
Funcional (I) 
Classe: Autocuidado (D) 

NANDA-I:  
Insónia 
(Código: 00095) 
CIPE: 
Insónia 
(Código: 10010330) 
 
 

0004  
Sono 
Domínio: Saúde 
Funcional (I) 
Classe: Manutenção da 
energia (A) 

0004  
Sono 
Domínio: Saúde 
Funcional (I) 
Classe: Manutenção da 
energia (A) 

0004  
Sono 
Domínio: Saúde 
Funcional (I) 
Classe: Manutenção da 
energia (A) 
 

 
55 Para além de todos os resultados esperados evidenciados no quadro 5, independentemente do diagnóstico, em 
todos os doentes selecionámos os seguintes resultados esperados: 3002 satisfação do doente: comunicação, 3003 
satisfação do doente: continuidade dos cuidados, 3013 satisfação do doente: aspetos técnicos dos cuidados e 3012 
satisfação do doente: ensino. Todos estes resultados encontram-se presentes no domínio V saúde percebida na 
classe (e) satisfação com a assistência. 
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NANDA-I:  
Baixa Autoestima 
crónica 
(Código: 00119) 
CIPE: 
Baixa Autoestima 
crónica 
(Código: 10000533) 

1205 Autoestima 
Domínio: Saúde 
Psicossocial (III) 
Classe: Bem-estar 
Psicológico (M) 

1205 Autoestima 
Domínio: Saúde 
Psicossocial (III) 
Classe: Bem-estar 
Psicológico (M) 
 

1205 Autoestima 
Domínio: Saúde 
Psicossocial (III) 
Classe: Bem-estar 
Psicológico (M) 
 

NANDA-I:  
Ansiedade 
(Código: 00146) 
CIPE: 
Ansiedade 
(Código: 10000477) 

1211 
Nível de Ansiedade 
Domínio: Saúde 
Psicossocial (III) 
Classe: Bem-estar 
Psicológico (M) 

1211 
Nível de Ansiedade 
Domínio: Saúde 
Psicossocial (III) 
Classe: Bem-estar 
Psicológico (M) 

1211 
Nível de Ansiedade 
Domínio: Saúde 
Psicossocial (III) 
Classe: Bem-estar 
Psicológico (M) 

1402  
Autocontrolo da 
Ansiedade 
Domínio: Saúde 
Psicossocial (III) 
Classe: Autocontrolo (O) 

1402  
Autocontrolo da 
Ansiedade 
Domínio: Saúde 
Psicossocial (III) 
Classe: Autocontrolo (O) 

1402  
Autocontrolo da 
Ansiedade 
Domínio: Saúde 
Psicossocial (III) 
Classe: Autocontrolo (O) 

NANDA-I:  
Resiliência prejudicada 
00211) 
CIPE: 
Adaptação 
comprometida 
(Código: 10000863) 

2002 Bem-estar Pessoal 
Domínio: Saúde 
Percebida (V) 
Classe: Saúde e 
Qualidade de vida (U) 
 

2002 Bem-estar Pessoal 
Domínio: Saúde 
Percebida (V) 
Classe: Saúde e 
Qualidade de vida (U) 
 

2002 Bem-estar Pessoal 
Domínio: Saúde 
Percebida (V) 
Classe: Saúde e 
Qualidade de vida (U) 
 

NANDA-I:  
Disposição para 
processos familiares 
melhorados 
(Código: 00058) 
CIPE: 
Processo familiar 
comprometido 
(Código: 10023078) 

2601 Bem-estar familiar 
Domínio: Saúde Familiar 
(VI) 
Classe: Bem-estar 
familiar (X) 
 

2601 Bem-estar familiar 
Domínio: Saúde Familiar 
(VI) 
Classe: Bem-estar 
familiar (X) 
 
 

2601 Bem-estar familiar 
Domínio: Saúde Familiar 
(VI) 
Classe: Bem-estar 
familiar (X) 
 
 

NANDA-I:  
Conhecimento 
deficiente (sobre a 
doença) 
(Código: 00222) 
CIPE: 
Conhecimento sobre a 
doença comprometido 
(Código: 10023826) 

1803 Conhecimento: 
processo da doença 
Domínio: 
Conhecimentos e 
comportamentos de 
saúde (IV) 
Classe: Conhecimentos 
de saúde (S) 

1803 Conhecimento: 
processo da doença 
Domínio: 
Conhecimentos e 
comportamentos de 
saúde (IV) 
Classe: Conhecimentos 
de saúde (S) 
 

1803 Conhecimento: 
processo da doença 
Domínio: 
Conhecimentos e 
comportamentos de 
saúde (IV) 
Classe: Conhecimentos 
de saúde (S) 
 

NANDA-I: 
Conhecimento 
deficiente (sobre a 
medicação) 
(Código: 00222) 
CIPE: 

1808 Conhecimento: 
medicação 
Domínio: 
Conhecimentos e 
comportamentos de 
saúde (IV) 

1808 Conhecimento: 
medicação 
Domínio: 
Conhecimentos e 
comportamentos de 
saúde (IV) 

1808 Conhecimento: 
medicação 
Domínio: 
Conhecimentos e 
comportamentos de 
saúde (IV) 
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Conhecimento sobre 
medicação 
(Código: 10025968) 

Classe: Conhecimentos 
de saúde (S) 

Classe: Conhecimentos 
de saúde (S) 

Classe: Conhecimentos 
de saúde (S) 

Quadro 5: Relação entre os diagnósticos de enfermagem e os resultados esperados comuns a cada doente. 

 

Ao chegar ao planeamento dos cuidados de enfermagem, foram surgindo algumas questões e 

algumas dúvidas. Como vamos alcançar estas metas? O que nos propomos a fazer? 

EESMP e doente apresentaram-se sempre, ao longo do projeto de intervenção desenvolvido como 

um binómio indissociável, como uma equipa, na busca de uma expetativa, de um objetivo, de uma 

melhoria contínua no seu processo saúde doença, em que o rumo a seguir foi traçado lado a lado. Então, 

tratou-se sempre de uma reflexão conjunta sobre o caminho a seguir, as ferramentas e as estratégias a 

utilizar e, sobre as intervenções que melhor se adeqúavam para aquele doente, com determinada 

necessidade de ajuda.  

Indo ao encontro destes pressupostos, também o referencial subjacente ao “Regulamento de Com-

petências Específicas do Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica” operacionaliza esta 

etapa do processo de cuidados de enfermagem ao nível de uma das unidades de competência subjacente 

à terceira competência específica. Assim, a fim de operacionalizar a terceira competência específica, o 

EESMP deve “Identificar os resultados esperados com a implementação dos projetos de saúde dos clien-

tes, mobilizando indicadores sensíveis em saúde mental” tal como evidenciado pela Ordem dos 

Enfermeiros [OE] (2018: 21429). Neste sentido, também Stuart (2013) argumenta que, o EESMP após 

identificar as necessidades de ajuda do doente e proceder à fase dos diagnósticos de enfermagem, deve 

identificar os resultados esperados, planeando um plano individualizado para o doente e em conjunto 

com o doente, tal como realizado em cada um dos “Planos de Projeto Terapêuticos” desenvolvidos ao 

longo deste contexto de intervenção. Ainda indo ao encontro desta premissa, a autora enuncia 4 

elementos chave para a identificação de resultados esperados e portanto de um correto planeamento de 

cuidados de enfermagem:  

“os resultados devem ser identificados com o doente, os resultados devem ser 
identificados da forma mais clara e objetiva possível, os resultados devem estar bem 
registados pois ajuda a que os enfermeiros determinem a eficácia e a eficiência das 
suas intervenções e, antes de definir os resultados esperados, o enfermeiro deve 
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compreender que muitas vezes os doentes procuram o tratamento com objetivos 
próprios” (Stuart, 2013: 153)56. 

À semelhança do que defende o autor, a identificação de metas sejam elas a curto, médio ou longo 

prazo, isto é, a identificação de resultados esperados, apresentou-se crucial para alcançar em conjunto 

com o doente o seu “Plano de projeto terapêutico”. A realização do “Plano de Projeto Terapêutico” de 

uma forma individualizada, holística, coproduzida com o doente, família e restante equipa de saúde, de 

uma forma planeada e bem documentada serviu exatamente para o EESMP e doente “orientar as 

intervenções terapêuticas de forma sistemática, documentar o progresso e alcançar os resultados 

esperados pelo doente”, tal como defende (Stuart, 2013: 154)57 . 

 

 

9.4. A IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 

Segundo o “Regulamento do Exercício Profissional de Enfermagem”, vulgarmente conhecido por 

REPE publicado pelo Decreto-Lei n.º 161/96, de 4 de setembro, “os cuidados de enfermagem são as in-

tervenções autónomas ou interdependentes a realizar pelo enfermeiro no âmbito das suas qualificações 

profissionais” (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2015: 99). Apresentando-se como um dos documentos es-

truturantes da profissão, responsável pela sua autorregulação, o REPE coloca em evidência o significado 

de intervenção de enfermagem autónoma e interdependente.  

Por intervenção autónoma de enfermagem, entende-se que são consideradas todas  

“as ações realizadas pelos enfermeiros, sob sua única e exclusiva iniciativa e responsa-
bilidade, de acordo com as respetivas qualificações profissionais, seja na prestação de 
cuidados, na gestão, no ensino, na formação ou na assessoria, com os contributos na 
investigação em enfermagem” (OE, 2015: 102).  

Por outro lado, enfermagem apresenta uma atuação complementar com outros profissionais, en-

tendendo-se por intervenções interdependentes  

 
56 Tradução livre: “Outcomes should be mutually identified with the patient. Outcomes should be identified as clearly 
and objectively as possible. Well-written outcomes help nurses determine the effectiveness and efficiency of their 
interventions. Before defining expected outcomes, the nurse must realize that patients often seek treatment with 
goals of their own” (Stuart, 2013: 153). 
57 Tradução livre: “A plan of care is used to guide therapeutic interventions systematically, document progress, and 
achieve the expected patient outcomes” (Stuart, 2013: 154). 
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“as ações realizadas pelos enfermeiros de acordo com as respetivas qualificações pro-
fissionais, em conjunto com outros técnicos, para atingir um objetivo comum, decor-
rentes de planos de ação previamente definidos pelas equipas multidisciplinares em 
que estão integrados e das prescrições ou orientações previamente formalizadas” (OE, 
2015: 102).  

É neste sentido que, tendo por base a avaliação inicial de enfermagem, os diagnósticos de enfer-

magem e os resultados de enfermagem, os quais incidiram, segundo a NOC 4.ª edição, nos domínios re-

ferentes: à Saúde Funcional (I), Saúde Psicossocial (III), Conhecimentos e Comportamentos de Saúde (IV), 

Saúde Percebida (V) e Saúde Familiar (VI), foram delineadas determinadas intervenções específicas. Posto 

isto, as intervenções que foram delineadas para cada “Plano de Projeto Terapêutico”, incidiram nos dados 

recolhidos e, para tal utilizámos a taxonomia NIC 5.ª edição (Bulechek, Butcher & Dochterman, 2010). 

Segundo Bulechek, Butcher & Dochterman (2010: 78) 

“uma intervenção de enfermagem é qualquer tratamento baseado no julgamento clí-
nico realizado por um enfermeiro para melhorar os resultados de um doente. A classi-
ficação das Intervenções de Enfermagem (NIC) deve ser utilizada para comunicar as 
intervenções que os enfermeiros executam com doentes, famílias, comunidades ou 
sistemas de saúde. Quando a NIC é utilizada para documentar uma prática, então te-
mos o início de um mecanismo de determinação do impacto da assistência de enfer-
magem sobre os resultados dos doentes”. 

Ao chegar a esta etapa do processo de cuidados de enfermagem, foram prescritas intervenções e 

foi construído e orientado um plano para intervir em conjunto com o doente, o qual foi orientado para os 

resultados esperados. EESMP e doente, estabeleceram e negociaram um contrato terapêutico, do qual 

também fez parte a família do doente e outros profissionais da equipa de saúde, os quais em conjunto 

trabalharam em prol de um objetivo comum, socorrendo-se da metodologia de gestão de caso, conforme 

evidenciado na Ordem dos Enfermeiros [OE] (2018). Ainda indo ao encontro desta ideia, o “Regulamento 

de Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 

consubstancia que 

 “as intervenções do EESMP visam contribuir para a adequação das respostas da pes-
soa doente e família face aos problemas específicos relacionados com a doença mental 
(adesão à terapêutica, autocuidado, ocupação útil, stress do prestador de cuidados, 
etc.), tendo como objetivo evitar o agravamento da situação e a desinserção social da 
pessoa doente, e promover a recuperação e qualidade de vida de toda a família” (Or-
dem dos Enfermeiros [OE], 2018: 21427). 

No quadro que se segue, demonstramos as intervenções autónomas de carácter geral e as inter-

venções autónomas especializadas, de acordo com Bulechek, Butcher & Dochterman (2010), que foram 

desenvolvidas de forma individualizada com cada doente e às quais, os diagnósticos de enfermagem e os 

resultados esperados foram sensíveis.  
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Domínio Classe  Intervenção de Enfermagem Nível de 
formação 

Sistema de Saúde (6) Medicação do 
Sistema de Saúde 
(Y) 

Gestão de Caso (7320) Enfermeiro de 
Cuidados Gerais 

Controlo das 
informações (b)  

Encaminhamento (8100) Enfermeiro de 
Cuidados Gerais 

Comportamental (3) Terapia 
Comportamental 
(O) 

Contrato com o doente (4420) Enfermeiro de 
Cuidados Gerais 

Estabelecimento de limites (4380) Enfermeiro de 
Cuidados Gerais 

Educação do 
Doente (S) 

Melhora da educação para a saúde 
(5515) 

Enfermeiro de 
Cuidados Gerais 

Ensino: Processo da doença (5602) Enfermeiro de 
Cuidados Gerais 

Ensino dos medicamentos 
prescritos (5616) 

Enfermeiro de 
Cuidados Gerais 

Melhora da 
Comunicação (Q) 

Escutar ativamente (4920) Enfermeiro de 
Cuidados Gerais 

Construção da relação complexa 
(5000) 

Enfermeiro de 
Cuidados Gerais 

Terapia Cognitiva 
(P) 

Reestruturação Cognitiva (4700) EESMP 

Biblioterapia (4680) 
 

EESMP 

Treinamento da assertividade 
(4340) 

Enfermeiro de 
Cuidados Gerais 

Assistência do 
enfrentamento (R) 

Fortalecimento da autoestima 
(5400) 

Enfermeiro de 
Cuidados Gerais 

Apoio emocional (5270) Enfermeiro de 
Cuidados Gerais 

Promoção do 
conforto 
Psicológico (T) 

Facilitação do processo de 
meditação (5960) 

Enfermeiro de 
Cuidados Gerais 

Fisiológico Básico (1) Facilitação do 
Autocuidado (F) 

Assistência no Autocuidado: 
atividades essenciais da vida diária 
(1805) 

Enfermeiro de 
Cuidados Gerais 

Melhora do sono (1850) Enfermeiro de 
Cuidados Gerais 

Promoção do 
conforto físico (E) 

Relaxamento muscular progressivo 
(1460) 

EESMP 

Quadro 6: Intervenções autónomas desenvolvidas em função dos diagnósticos e orientadas para os resultados de 
enfermagem, que foram transversais aos 3 casos clínicos em processo de recovery, de acordo com a NIC 5.ª edição 

(Bulechek, Butcher & Dochterman, 2010). 
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Ao ter em consideração a informação disponibilizada no quadro anterior, podemos afirmar que, 

perante os 3 casos clínicos que acompanhámos neste contexto de intervenção, existiram intervenções 

autónomas de enfermagem, que foram transversais. No entanto, embora a utilização de taxonomias, uni-

formize linguagens e permita documentar os cuidados e a prática clínica, tal como refere Sequeira & Sam-

paio (2018), importa também, olharmos para elas de forma crítica. Assim, realçamos aqui que, embora 

existam intervenções que são tidas pela taxonomia NIC 5.ª edição, por enfermeiros de cuidados gerais, 

nomeadamente:  treinamento da assertividade (4340), fortalecimento da autoestima (5400), facilitação 

do processo de meditação (5960), estas deveriam ser intervenções específicas do EESMP. Além deste 

aspeto, também a nível da educação do doente, deveria existir uma intervenção específica e distinta para 

a intervenção psicoeducativa do doente e da família, a ser realizada pelo EESMP.   Embora este, seja um 

ponto desta taxonomia que poderia ser tido em consideração futuramente, a utilização desta taxonomia 

a nível das intervenções, permite-nos descrever os cuidados que prestamos, de uma forma padronizada, 

utilizando uma linguagem universal que é compreendida em qualquer parte do mundo, sendo este, um 

aspeto crucial para o desenvolvimento da enfermagem. 

Ao encontro desta ideia, também Clark & Lang (1992:  109) citado por Sequeira & Sampaio (2018: 

39)58, referem que “se não podemos nomear, não podemos controlar, praticar, ensinar, financiar ou co-

locar em políticas públicas”. É através da utilização de taxonomias, que conseguimos de alguma forma 

encontrar pontos convergentes entre os doentes com quem trabalhámos analisando sobre os domínios 

que mais estão em evidência, delineando um caminho e demonstrando os ganhos em saúde sensíveis às 

intervenções de enfermagem realizadas.  Assim, tendo em conta este conjunto de doentes, os domínios 

comuns segundo a NIC 5.ª edição foram:  fisiológico básico (1) a nível do autocuidado, o comportamental 

(3) e o sistema de saúde (6).  

As intervenções e consequentemente as atividades planeadas em cada um dos “Planos de Projeto 

Terapêutico”, foram realizadas ao longo do ensino clínico final, em gabinete próprio, fechado e de forma 

individual com cada doente.  Os doentes vinham um mínimo de 1 vez por semana à USF, tendo normal-

mente as sessões um mínimo de cerca de 1hora e um máximo de 2 horas e 30 minutos. Realçamos ainda 

que, sempre que o doente sentia necessidade de vir mais do que uma vez por semana, tinha essa liber-

dade, assim como, também foi dada a opção de visita domiciliária ou contato telefónico. Este tipo de 

abordagem individualizada fazia com que os doentes se sentissem no centro dos cuidados e sentissem 

que eram escutados, mas sobretudo, sentissem que tinham uma voz, fazendo esta abordagem diferença 

 
58 Tradução livre: “If we cannot name it, we cannot control it, practice it, teach it, finance it, or put it into public 
Policy” (Sequeira & Sampaio, 2018: 39). 
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no seu processo de  recovery, tal como é possível verificar pelas afirmações dos doentes ao longo do 

projeto de intervenção, “sinto-me enquadrada aqui”(sic), “sinto que me ouve e que realmente quer ouvir 

o que tenho para dizer” (sic), “eu sei que não lhe preciso mentir” (sic), “já tinha experimentado em grupo 

é diferente ouvir outras pessoas, também ajuda, mas aqui estava só eu e tudo era feito só para mim” (sic). 

Estas foram algumas partilhas dos doentes, em torno da importância de uma abordagem individualizada 

e do facto das intervenções terem sido sempre desenvolvidas numa perspetiva única e individual, tendo 

sido notório também os ganhos obtidos em saúde, tal como irá ser demonstrado de seguida. 

 

 

9.5. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

Se para intervir é necessário diagnosticar, para que esse processo faça sentido, torna-se 

imprescindível que também ocorra uma monitorização sistemática, que promova a avaliação de todo o 

processo de cuidados, por forma a adequar o “Plano de Projeto Terapêutico” e as estratégias a utilizar. 

Ora, esta monitorização e esta avaliação, apenas é possível se tiverem sido delineados resultados 

esperados, com determinados indicadores, que permitam uma avaliação rigorosa e precisa dos mesmos. 

Ao longo do projeto de intervenção utilizámos para esse efeito, instrumentos clínicos e indicadores de 

resultados, sem os quais não teria sido possível avaliar os resultados dos 3 doentes que integraram o 

projeto de intervenção e, os quais foram sensíveis às intervenções de enfermagem demonstrando 

portanto, os ganhos em saúde obtidos. Neste sentido, durante o contexto de intervenção comunitário, 

interessa também esclarecer que: 

• Foram prestados cuidados especializados em ESMP a 3 doentes com doença mental em processo 

de recovery, atendendo sempre à sua individualidade e unicidade.  

• Foram realizadas 18 sessões individuais integradas no projeto de intervenção ao doente (B), assim 

como ao doente (C) e 10 sessões individuais ao doente (D). 

• O doente (B) e o doente (C), mantiveram uma assiduidade de 100%, apresentando ambos elevada 

motivação no seu processo de recovery. 

• O doente (D), não apresentou uma assiduidade de 100%, referindo sentir-se desmotivado “eu não 

tenho energia para vir, sei que o problema está em mim, quando isto terminar volto ao mesmo, 

melhoro agora, mas depois volto a piorar” (sic). 
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• No final do projeto de intervenção, foi realizada a avaliação das expetativas iniciais de cada um 

dos doentes, numa escala de lickert (1 a 5 em que, 1 é completamente insatisfeito e 5 completa-

mente satisfeito) e, foi também aplicado um questionário de satisfação com o projeto de inter-

venção59. Além destes dois instrumentos utilizados apenas no final do projeto de intervenção, foi 

também solicitado no final de cada “Plano de Projeto Terapêutico” que, cada um dos doentes 

realizasse uma pequena reflexão com as suas próprias palavras (oral ou escrita) sobre a sua pró-

pria evolução ao longo do seu PPT.  

Por forma, a demonstrar os resultados de enfermagem, associados aos respetivos domínios e classes 

preconizados pela NOC 4.ª edição de Moorhead, Johnson, Maas & Swanson (2010), comuns aos 3 

doentes, assim como, os indicadores que lhes correspondem, os instrumentos clínicos utilizados e a forma 

como foram parametrizados ao longo do “Plano de Projeto Terapêutico” dos doentes, evidenciamos essa 

informação em apêndice VI. Importa ainda realçar que, os instrumentos clínicos utilizados constituiram-

se como uma opção clínica, devido à sua adequação à população que participou no projeto de 

intervenção, à sua facilidade de interpretação e aplicabilidade, assim como, à  sua validação para a 

realidade portuguesa. Tendo presente o quadro evidenciado em apêndice VI, foi possível monitorizar a 

evolução dos doentes, tornando viável a avaliação dos ganhos em saúde nomeadamente a nível dos 

domínios: saúde funcional, saúde psicossocial, saúde percebida, saúde familiar e conhecimento e 

comportamento em saúde.  

Tal como tem sido referido ao longo do presente relatório, é fundamental, que nos cuidados, 

sejam cada vez mais, utilizadas linguagens padronizadas, as quais irão promover não só uma continuidade 

de cuidados e constante monitorização, mas também a avaliação da evolução e progresso dos doentes. 

Neste sentido, para que fosse possível uma demonstração dos ganhos em saúde obtidos ao longo dos 

diferentes “Planos de Projeto Terapêutico”, foi realizada uma análise estatística transversal aos 3 doentes, 

com recurso ao Software Excel versão 2019. Tendo em consideração os objetivos específicos do presente 

projeto de intervenção, que incidiam de uma forma geral na promoção da funcionalidade e da qualidade 

de vida do doente com doença mental, é possível afirmar que existiram melhorias e ganhos em saúde. 

Assim, a avaliação de resultados realizada demonstra melhorias neste conjunto de doentes.  

Tal como temos vindo a referir, ao longo do presente relatório, o foco principal de atuação na 

ESMP, prende-se com a funcionalidade do doente com doença mental. Assim, o autocuidado apresenta-

se como uma das áreas em que o EESMP é chamado a intervir. Na sua globalidade, face às intervenções 

 
59 O questionário de satisfação dos cuidados encontra-se em apêndice V. 



 
 

 
dez-21 | Página 91 

 

Título | O Doente com doença mental enquanto coprodutor do seu projeto de vida e o Enfermeiro Especialista 

em Saúde Mental e Psiquiátrica enquanto instrumento terapêutico 

de enfermagem, foram obtidos ganhos em saúde para este conjunto de doentes. Tendo em consideração 

o intrumento Elderly Nursing Core Set (ENCS)60, no que respeita ao autocuidado e funcionalidade 

verificaram-se melhorias para todos os doentes, tal como demonstrado nos 2 gráficos que se seguem. 

 

Gráfico 1: Ganhos em saúde a nível do autocuidado de acordo com o ENCS aplicado durante o PPT. 

 

Segundo o ENCS, a nível da funcionalidade, é também notório as melhorias para o conjunto de 

doentes, tal como verificado no gráfico que se segue.  

 

 
60 O ENCS foi desenvolvido tendo por base a classificação internacional da funcionalidade (CIF), sendo os seus indi-
cadores sensíveis aos cuidados de enfermagem. O ENCS é constituído por 25 itens, os quais se apresentam sensíveis 
aos cuidados de enfermagem pretendendo, portanto, avaliar as necessidades de cuidados de enfermagem que um 
indivíduo possui, assim como os seus resultados.  Este instrumento ao basear-se na CIF, possibilita a avaliação de 4 
fatores: autocuidado, aprendizagem e funções mentais, comunicação e, por último a relação com amigos e cuida-
dores. Cada um destes fatores é constituído por indicadores específicos. No caso do autocuidado o ENCS é constitu-
ído por 12 indicadores. No que respeita à aprendizagem e funções mentais, este fator é constituído por 6 indicadores 
(funções emocionais, funções da orientação, funções da atenção, funções da memória, funções da consciência e 
funções cognitivas de nível superior), a comunicação é constituída por 4 indicadores (falar, conversação, comunicar 
e receber mensagens orais e relacionamentos familiares) e,  por fim, o último conceito é referente à relação com 
amigos e cuidadores, sendo constituído por 3 indicadores (prestadores de cuidados pessoais e assistentes pessoais, 
profissionais de saúde e amigos) tal como referido por Fonseca, Lopes, Ferreira, Ramos & Santos (2017). Os autores 
acrescentam ainda que, a aplicação deste instrumento é bastante intuitiva, sendo que as respostas se baseiam numa 
escala tipo lickert com 5 pontos. De acordo com Fonseca, Lopes, Ferreira, Ramos & Santos (2017), a aplicação deste 
instrumento irá permitir avaliar o nível de funcionalidade de um indivíduo, sendo que, este será tido em conta con-
soante o intervalo de valor que apresente: 0% a 4% sem problema, 5% a 24% problema ligeiro, 25% a 49% problema 
moderado, 50% a 95% problema grave e 96% a 100% problema completo. 
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Gráfico 2: Ganhos em saúde a nível da funcionalidade de acordo com o ENCS aplicado durante o PPT. 

 

Indo ainda ao encontro do objetivo específico referente à promoção da qualidade de vida nos 

doentes que integraram o projeto de intervenção, foram também notórios ganhos em saúde obtidos, 

quer numa perspetiva global, quer a nível de cada um dos 4 domínios específicos. Neste sentido e, por 

forma a avaliar os resultados relativamente à qualidade de vida dos doentes, recorremos à utilização da 

Escala de Qualidade de Vida (WHOQOL-BREF)61 ao longo de cada um dos “Planos de Projeto Terapêutico”. 

Assim, tendo presente, a escala da qualidade de vida (WHOQOL-BREF), no final do seu “Plano de 

Projeto Terapêutico”, todos os doentes obtiveram ganhos no que respeita à sua perceção de qualidade 

de vida, tal como evidenciado no gráfico que se segue. 

 

 
61 A Escala da Qualidade de Vida (WHOQOL-BREF), encontra-se validada para a realidade portuguesa, é composta 
por 26 itens, que estão organizados em 4 domínios: o domínio físico (domínio 1), o domínio psicológico (domínio 2), 
o domínio relações sociais (domínio 3) e o domínio ambiente (domínio 4). As duas primeiras questões não se encon-
tram inseridas em nenhum domínio específico, sendo que, a primeira pretende avaliar a satisfação da pessoa com a 
sua qualidade de vida de uma forma geral e, a segunda questão pretende avaliar a satisfação que a pessoa apresenta 
com a sua saúde. As restantes 24 questões encontram-se divididas pelos 4 domínios e pretendem avaliar cada um 
dos respetivos domínios, por forma a chegar à avaliação que a pessoa tem sobre a sua própria qualidade de vida 
(Moreira, Pereira, Canavarro & Paredes, 2010). 
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Gráfico 3: Ganhos em saúde a nível da perceção de qualidade de vida, de acordo com a Escala da Qualidade de 
Vida WHOQOL-BREF. 

 

No gráfico anterior, encontra-se apenas evidenciada a perceção da qualidade de vida dos 3 doen-

tes, numa perspetiva global. No entanto, ao analisar cada um dos 4 domínios que constituem a escala da 

qualidade de vida WHOQOL-BREF, foi também notório os ganhos obtidos para cada um dos doentes em 

cada domínio específico, tal como demonstrado pelos gráficos seguintes e que representam cada um dos 

domínios evidentes na Escala da qualidade de vida WHOQOL-BREF. 

 

 

Gráfico 4: Ganhos em saúde a nível da perceção de qualidade de vida, no domínio físico da Escala da Qualidade de 
Vida WHOQOL-BREF. 
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Gráfico 5: Ganhos em saúde a nível da perceção de qualidade de vida, no domínio psicológico da Escala da 
Qualidade de Vida WHOQOL-BREF. 

 

 

 

Gráfico 6: Ganhos em saúde a nível da perceção de qualidade de vida, no domínio relações sociais da Escala da 
Qualidade de Vida WHOQOL-BREF. 
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Gráfico 7: Ganhos em saúde a nível da perceção de qualidade de vida, no domínio ambiente da Escala da 
Qualidade de Vida WHOQOL-BREF. 

 

Para além dos ganhos em saúde obtidos ao nível do autocuidado, funcionalidade e qualidade de vida, 

na sua globalidade, os doentes apresentaram melhorias em todos os domínios referentes aos resultados 

esperados. No entanto, pelo elevado número de indicadores, esses resultados encontram-se em 

evidência através da respetiva representação gráfica, no apêndice VII.  

 

 

9.6. AVALIAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

Na etapa referente à avaliação dos resultados do processo de enfermagem, pretendemos demonstrar 

os ganhos obtidos em saúde, sensíveis às intervenções de enfermagem específicas do EESMP. Pela 

especificidade e unicidade de cada “Plano de Projeto Terapêutico”, optámos por demonstrar apenas os 

resultados esperados que se revelaram comuns entre o conjunto dos doentes que integraram o projeto 

de intervenção. Neste sentido e, tendo em consideração o presente projeto de intervenção e a 

importância da produção de indicadores na enfermagem, que demonstrem a efetividade das intervenções 

de enfermagem, os diferentes “Planos de Projeto de Terapêutico” permitiram que fossem extraídos, 

indicadores de resultados a partir dos diagnósticos e das intervenções de enfermagem desenvolvidas com 

os doentes. Indo ao encontro deste pressuposto, a produção de indicadores de resultados, permite-nos 

não só avaliar os diferentes “Planos de Projeto Terapêuticos”, mas também nos permite, avaliar o próprio 

projeto de intervenção. Esta avaliação do projeto de intervenção, faz-se assim pertinente, numa ótica de 
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melhoria contínua e de desenvolvimento de enfermagem, já que, esses indicadores de resultados 

permitem avaliar o presente projeto de intervenção de forma bastante positiva, já que os ganhos em 

saúde foram evidentes e significativos. 

Além de todos os dados anteriormente referidos, no final de cada um dos “Planos de projeto 

terapêutico” foram realizadas duas questões a cada um dos doentes: 

• Numa escala de 1 a 5, em que 1 é completamente insatisfeito e 5 é completamente satisfeito, 

qual o grau de satisfação com a sua expetativa inicial? 

• Numa escala de 1 a 5, em que 1 é completamente insatisfeito e 5 é completamente satisfeito, 

qual o grau de satisfação com o presente projeto de intervenção? 

 

 

Gráfico 8: Grau de satisfação dos doentes em relação às suas expetativas iniciais no “Plano de Projeto 
Terapêutico”. 

 

Gráfico 9: Grau de satisfação dos doentes com o projeto de intervenção. 

 

Tendo presente os gráficos representados anteriormente, o conjunto dos 3 doentes apresentou 

uma média de 4,6 no que respeita ao grau de satisfação para com as suas expetativas iniciais e também 

no que respeita ao grau de satisfação com o projeto de intervenção. Ainda no sentido de avaliar o projeto 
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de intervenção, foi aplicado um questionário de satisfação aos doentes, sendo os resultados obtidos apre-

sentados em apêndice VIII. 

Para além de todos estes dados e indicadores, é importante também trazer a este relatório, a 

riqueza dos laços que foram estabelecidos, porque “somos pessoas a cuidar de pessoas”62 e porque este 

projeto fez a diferença na vida destes doentes. Não é fácil transpor para palavras num relatório de cariz 

académico todos os sentimentos partilhados e, por isso, nada melhor do que a avaliação do próprio pro-

jeto de intervenção ser feita pelas próprias palavras dos doentes. Neste sentido, deixamos aqui, parte da 

reflexão realizada por um dos doentes (Doente C) no final do projeto de intervenção 

“É um combate cansativo, maçador, difícil de enfrentar o ciclo da doença que, contudo, 
embora nem sempre, começo a aprender a gerir os seus ciclos e contraciclos. Conse-
guir explicar o sofrimento que me é causado e localizar o que preciso sem me sentir 
diminuída, nem que esse sofrimento seja descaraterizado, é uma parte importante, 
em que insistir é importante. Nem sempre os serviços de saúde e particularmente em 
saúde mental nos cabe “a sorte” de termos atendimento, ser respeitados e ter profis-
sionais que aprofundam as intervenções. Foi uma dádiva, ter tido o encaminhamento 
pela Dra. C para esta resposta com a Enfermeira Carla, que agradeço profundamente” 
(sic). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
62 Esta frase foi referida pela Professora Doutora Paula Leal na unidade curricular “Relação de ajuda em Saúde Men-
tal” do IV Mestrado em Enfermagem. 
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CAPÍTULO V  

ANÁLISE REFLEXIVA DO PERCURSO 

 

Figura 6: Depois do casulo. 

63 

 

 

 

 

 

 

 
63 Pintura original a aquarela realizada por Joelma Santanita. 
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10. A ENFERMAGEM DE SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA: UMA REFLEXÃO 

 

Como refletir sobre enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, se existe uma imensidão de assuntos 

que precisam ser refletidos ou falados? A verdade é que qualquer reflexão que faça neste momento sobre 

saúde mental e psiquiátrica, vai ficar sempre muito aquém de todo o percurso realizado desde que foi 

iniciado este mestrado em enfermagem. Não pretendo aqui fazer qualquer tipo de explanação teórica 

sobre o caminho e os alicerces de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, até porque o caminho tem 

sido longo e afigura-se ainda muito trabalhoso. É por esse motivo que, esta breve reflexão vai antes incidir 

sobre as vivências e experiências tidas nos contextos de intervenção. 

A primeira reflexão que vejo necessária trazer aqui, prende-se com uma questão levantada por um 

dos doentes que integraram o projeto de intervenção no primeiro contexto de intervenção “Ok, eu agora 

melhoro e depois como é que arranjo trabalho na minha área? Quando quiserem ver o meu curriculum e 

me perguntarem onde andei nos últimos tempos, digo o quê? Digo que tive internada nos maluquinhos?” 

(sic). O estigma em saúde mental, constitui um dos principais entraves ao seu desenvolvimento e é sentido 

na sociedade em geral. O estigma encontra-se fortemente enraizado, tanto nos doentes com doença 

mental e nas suas famílias, como também é alimentado pelos próprios profissionais de saúde. Segundo 

Almeida (2018), o estigma associado à doença mental é responsável por as mais variadas formas de 

discriminação e exclusão social, consubstanciando a importância de uma maior consciencialização sobre 

o que é saúde mental, de modo a desmistificar ideias incorretas sobre a doença mental. Neste sentido, é 

urgente promover o debate em torno da saúde mental, fazendo-se necessária uma reflexão conjunta e 

uma partilha de conhecimento sobre saúde mental e doença mental. Foi neste sentido que, ao longo do 

acompanhamento dos doentes que integraram este projeto de intervenção o estigma foi abordado numa 

ótica reflexiva e de partilha em conjunto com os doentes. 

Ao longo da minha atividade profissional enquanto enfermeira, desempenhei as minhas funções em 

diferentes contextos profissionais, mas nunca diretamente num serviço específico de psiquiatria. 

Inicialmente passei por um contexto de reabilitação, depois por um contexto de cuidados paliativos e 

atualmente encontro-me num serviço de ginecologia e obstetrícia. No entanto, desde sempre, vi a 

necessidade de um EESMP nestes serviços. Desde sempre pensei sobre a diferença que este profissional 

especializado poderia fazer nos cuidados. Mas a verdade, é que tal não acontece, ou pelo menos, não é 

muito comum na minha região. Aliás a primeira questão que se faz a alguém que, como eu não trabalha 

num serviço de psiquiatria é “então quando és transferida?”. Partindo desta questão, conseguimos 

facilmente ver que, até mesmo nós enquanto profissionais de saúde adotamos uma visão, um tanto 
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fechada sobre o papel do EESMP em outros serviços, que não nos serviços dos departamentos de 

psiquiatria. Neste sentido, esta é a primeira breve reflexão que faço em torno da Enfermagem da Saúde 

Mental e Psiquiátrica, pois cada vez mais, se faz necessário refletir de forma ativa sobre a pertinência 

destes profissionais para além dos serviços específicos de psiquiatria, criando estratégias coletivas que 

levem a uma melhoria dos cuidados.  

A OMS tem ido ao encontro deste pressuposto, ao defender a continuidade, integração e melhoria 

dos cuidados de saúde mental a nível dos cuidados de saúde primários, por forma a assegurar que as 

pessoas que sofrem com uma doença mental, tenham a possibilidade de receber os cuidados de que 

necessitam e também diminuir custos associados a internamentos (OMS , 2009). Muito embora, ainda 

tenhamos um longo caminho a percorrer neste sentido a nível da Enfermagem de Saúde Mental e 

Psiquiátrica em Portugal, esta é uma realidade, em que doentes e profissionais de saúde consubstanciam 

a sua necessidade emergente. No início do presente projeto intervenção, um dos doentes, refere “o 

tempo de espera para uma resposta é imenso e a verdade é que nunca tenho uma resposta de cuidados 

em que me enquadre, é preciso chegar ao fundo do poço para ser encaminhado, pessoas como eu, não 

estão enquadradas nas opções que existem” (sic). Trata-se de um doente com ideação suicida que ao ser 

enviado para o serviço de urgência por um agravamento do seu estado clínico, foi medicado e enviado 

novamente para o domicílio na mesma noite, ficando a aguardar uma consulta de intervenção na crise 

que ocorreu telefonicamente após 2 semanas. Este caso foi um caso experienciado durante o ensino 

clínico e o qual nos faz refletir sobre a necessidade de uma melhor articulação de cuidados a nível da 

saúde mental e psiquiátrica, pois o próprio doente refere “senti-me sem apoio, não consigo controlar 

estas ideias de morte, mas não quero morrer, senti que não acreditavam em mim” (sic). Em bom 

português ao experienciar este caso clínico com o doente, posso dizer que “levei um murro no estômago” 

e a reflexão em torno de uma melhor articulação entre cuidados de saúde primários e serviços 

especializados de psiquiatria faz-se essencial e emergente. 

Por outro lado, esta articulação faz-se também necessária numa ótica de continuidade de cuidados, 

já que, numa situação aguda em que o doente necessita de um internamento, o impacto funcional que o 

doente e a família sentem no regresso a casa é enorme. Tal como já foi discutido ao longo do 

enquadramento teórico, o processo de recovery de um doente é um processo único, específico, contínuo 

e dinâmico, no qual a pessoa com doença mental consegue viver o seu projeto de vida, gerindo o seu 

próprio processo de saúde e doença. Trata-se de um processo que pretende, tal como defende Bacila & 

Rusu (2018), levar a que a pessoa com doença mental tenha esperança, atinja os seus objetivos pessoais 

e consiga desenvolver relacionamentos pessoais significativos e de apoio, integrando também a sua vida 
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social, familiar e profissional. O processo de recovery prende-se portanto com “uma experiência pessoal 

no processo de conquista de uma vida com sentido, propósito e satisfação dentro das próprias limitações  

impostas pela condição de saúde mental, reconhecendo, aceitando e controlando essas limitações” 

(Bacila & Rusu, 2018: 21). 

Um dos casos clínicos no contexto comunitário evidencia exatamente a importância de uma 

continuidade de cuidados após um internamento de agudos num serviço de psiquiatria. O doente em 

questão referia no início do projeto de intervenção, que após esse episódio de internamento, deixou de 

conseguir realizar as atividades de vida diária de forma independente e autónoma, referindo que “coisas 

simples como pentear o meu cabelo, eu deixei de conseguir fazer” (sic), “deixei de conseguir andar na rua 

e olhar em frente, ou subir as escadas da minha casa para me ir deitar, o meu marido tinha que me ajudar 

e levar em braços” (sic). O impacto a nível funcional da doença mental neste doente e nesta família foi 

enorme e aqui, seria de extrema importância não só uma articulação com os cuidados de saúde primários, 

tal como foi disponibilizado, mas sobretudo, seria necessário um acompanhamento especializado por 

forma a que este doente não comprometesse o seu processo de recovery. No início do projeto de 

intervenção, este doente referia que gostava de voltar a trabalhar e a sentir-se mais valorizado e ativo. 

Este acompanhamento permitiu que o doente em questão começasse por desenvolver pequenas tarefas 

relacionadas com o seu trabalho via online, fazendo com que se sentisse valorizado e mais envolvido com 

a sua vida sócio familiar, abrindo-se à comunidade. Após cerca de 1 mês em trabalho online, o doente 

iniciou o seu trabalho de forma presencial após 1 ano sem estar a trabalhar, o que ajudou na sua 

adaptação, sentindo-se mais ativo e mais valorizado, contribuindo esta situação de forma muito positiva 

no seu processo de recovery. O doente chegou a referir que “pensava que não ia conseguir fazer nada… 

mas tenho estado a fazer e a conseguir…tenho uma rotina, vou a pé para o trabalho…vejo pessoas, bebo 

chocolate quente…nem me lembro de certas coisas” (sic). Este exemplo revela a importância e a riqueza, 

no qual consiste, um acompanhamento de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica na vida do doente 

com doença mental e da sua família. Embora se revelem contextos de intervenção muito distintos, a sua 

articulação e continuidade faz-se necessária e emergente no desenvolvimento da saúde mental e 

psiquiátrica, numa ótica de melhoria contínua dos cuidados. 
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10.1 O CAMINHO PARA ALCANÇAR AS COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIA-

LISTA 

 

Ao longo do presente relatório, um dos referenciais utilizados para dar suporte à prática desenvolvida 

nos diferentes contextos de intervenção, foi o Regulamento n.º 140/2019 “Regulamento das competên-

cias comuns do Enfermeiro Especialista” e o Regulamento n.º 515/2018 “Regulamento das competências 

específicas do Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica”. 

 Apresenta-se como uma realidade incontornável, que os cuidados de enfermagem exigem um 

rigor técnico e científico que apela à sua diferenciação e especialização. Assim, a ordem dos enfermeiros 

acompanha essa necessidade nos cuidados e prevê o título de Enfermeiro Especialista em 6 áreas distin-

tas, sendo a enfermagem de saúde mental e psiquiátrica uma delas. Assim, entende-se que, segundo o 

Regulamento n.º 140/2019 “Regulamento das competências comuns do Enfermeiro Especialista” que, 

Enfermeiro Especialista “é aquele a quem se reconhece competência científica, técnica e humana para 

prestar cuidados de enfermagem especializados nas áreas de especialidade em enfermagem”, detendo 

um conjunto de competências comuns (OE, 2019: 4744). 

 Tendo em consideração a OE (2019: 4744), as competências comuns do enfermeiro especialista 

consistem em  

“competências partilhadas por todos os enfermeiros especialistas, independente-
mente 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 acessó-
ria". 

Ao ter presente a definição de base, referente às competências comuns do enfermeiro especialista, 

existem 4 domínios das competências comuns a adquirir independentemente da área de especialidade, 

segundo o Regulamento n.º 140/2019 “Regulamento das competências comuns do Enfermeiro Especia-

lista” (OE, 2019: 4745): 

a) Responsabilidade profissional, ética e legal (A); 

b) Melhoria contínua da qualidade (B); 

c) Gestão de cuidados (C); 

d) Desenvolvimento das aprendizagens profissionais (D). 
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Enquanto enfermeiros, estamos munidos de um conjunto de conhecimentos que nos permitem de-

senvolver cuidados de enfermagem, acedendo ao outro na sua essência plena e na sua individualidade 

através dos inúmeros encontros que estabelecemos. Acedemos a um outro em sofrimento e numa situa-

ção de fragilidade e vulnerabilidade, em que enfermagem se apresenta como um encontro existencial.  

Ao longo do presente relatório, foi espelhado todo o trabalho desenvolvido em conjunto com os do-

entes, equipas multidisciplinares dos diferentes contextos de intervenção e equipa docente. Foi o desen-

volvimento desse trabalho nos diferentes contextos de intervenção que permitiu a aquisição e desenvol-

vimento de competências, comuns e específicas. Tratou-se de um caminho e de um percurso conjunto 

em que eu própria me faço coprodutora do meu processo de aprendizagem, na busca contínua de mais 

conhecimento, por forma a tornar possível a aquisição de mais ferramentas que promovam melhores 

cuidados de enfermagem às pessoas que deles necessitam. Assim, indo ao encontro do primeiro domínio 

evidenciado pela OE (2019: 4745), referente à “Responsabilidade profissional, ética e legal (A)”, preconiza-

se que o Enfermeiro Especialista “desenvolve uma prática profissional, ética e legal, na área da especiali-

dade, agindo de acordo com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia profissional (A1)” e 

“garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as responsabilidades profissionais 

(A2)”.  

A idealização do presente projeto de intervenção reflete em si ele próprio, o desenvolvimento destas 

competências, ao prever que o doente tem uma voz ativa no seu processo de recovery, atendendo à sua 

individualidade, autonomia e autodeterminação, tornando-o um parceiro nos cuidados, ou seja, um co-

produtor nos cuidados. Doente e EESMP encontraram-se numa relação dialógica, em que foi estabelecida 

uma relação com base na confiança e respeito mútuo, na qual foi desenvolvida uma prática atendendo às 

normas legais, princípios éticos e deontologia profissional inerentes à profissão, tal como consubstanci-

ado ao longo do presente relatório. O próprio “Plano de projeto terapêutico” desenvolvido com os doen-

tes, espelha esta competência na sua plenitude, preconizando e apelando também à própria discussão 

conjunta. Por um lado, uma discussão ativa em que é dada voz ao doente, são auscultadas as suas expe-

tativas, as suas preocupações e é respeitada a sua dignidade e sua autodeterminação enquanto pessoa. 

Ao passo que, por outro lado, preconiza também, uma discussão com a equipa multidisciplinar, sobre 

cada um dos “Planos de projeto de terapêutico”, em que a experiência e conhecimento não só de enfer-

meiros mais experientes, mas também de profissionais de outras áreas, leva por si só, ao desenvolvimento 

enquanto pessoa e profissional, assim como, dos cuidados prestados. 
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 No que respeita ao segundo domínio “melhoria contínua da qualidade (B)”, de acordo com a OE 

(2019: 4745), é preconizado que o enfermeiro especialista “garante um papel dinamizador no desenvol-

vimento e suporte das iniciativas estratégicas institucionais na área da governação clínica (B1)”, “desen-

volve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria contínua (B2)” e “garante 

um ambiente terapêutico seguro B3)”. 

 A oportunidade de desenvolvimento do presente projeto de intervenção nos diferentes contextos 

de intervenção, apresenta-se em si própria uma melhoria contínua da qualidade nos cuidados ao promo-

ver a articulação entre diferentes instituições/organizações (escolas de enfermagem, serviços de interna-

mento em contexto hospitalar e USF em contexto comunitário). A própria articulação entre diferentes 

organizações através de projetos de intervenção no âmbito deste mestrado, constitui-se como uma opor-

tunidade de melhoria nos cuidados. Além disso, o presente projeto de intervenção, tal como já foi refe-

rido, foi sempre desenvolvido atendendo aos padrões de qualidade dos cuidados especializados em saúde 

mental, evidentes no regulamento n.º 356/2015 “Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados 

Especializados em Enfermagem de Saúde Mental” (OE, 2015), o qual é evidenciado através do desenvol-

vimento do “Plano de Projeto Terapêutico” realizado em conjunto com doentes, famílias e equipa multi-

disciplinar. 

 Relativamente ao terceiro domínio “gestão de cuidados (C)”, o enfermeiro especialista “gere os 

cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a articulação na equipa de saúde (C1)” 

e “adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a garantia da qualidade 

dos cuidados (C2)”. Neste sentido, ao longo dos contextos de intervenção, no decorrer do desenvolvi-

mento dos diferentes “Planos de projeto terapêutico”, foi assumida a gestão de caso de cada doente e 

articuladas as respostas necessárias e adequadas junto da equipa, tendo por base também a metodologia 

do processo de cuidados de enfermagem. Ao longo dos ensinos clínicos e tal como preconizado pelo pró-

prio “Plano de projeto terapêutico”, as respostas surgiam na sequência da discussão das estratégias e 

recursos existentes, não só com a equipa multidisciplinar, mas também com os doentes que participaram 

no projeto de intervenção.  

O último domínio comum, diz respeito ao “desenvolvimento de aprendizagens profissionais (D), 

no qual o enfermeiro especialista é responsável pelo seu próprio desenvolvimento enquanto profissional 

e pelas aprendizagens que faz, sendo preconizado que este “desenvolve o autoconhecimento e a asserti-

vidade (D1)” e “baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica (D2)”. 
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Desde criança, que tenho em mim a inquietude de querer saber sempre mais, desde sempre que 

procuro melhorar a minha prática e procuro sempre saber um pouco mais, tendo sempre a humildade 

presente de que o caminho ainda é bastante longo. Neste sentido, encaro-me tal como já referi anterior-

mente como coprodutora da minha aprendizagem, na qual me apresento como a responsável nesta busca 

incessante de conhecimento, a qual prevê inquestionavelmente melhores cuidados de enfermagem. O 

próprio facto de se integrar uma especialização de enfermagem integrada num Mestrado de Enfermagem, 

reflete exatamente este domínio de competência, pois reflete a vontade de querer desenvolver cuidados 

de enfermagem especializados, assentes em evidência científica e os princípios de investigação, para o 

qual, se faz necessário o desenvolvimento do conhecimento sobre nós próprios. 

Tendo presente que somos coprodutores no nosso percurso de aprendizagem e responsáveis pelo 

nosso desenvolvimento enquanto pessoas e enquanto profissionais, o autoconhecimento surge como um 

imperativo nos cuidados, pois é impossível cuidar de um outro, se não nos conhecermos e se não tivermos 

consciência dos nossos limites, dos nossos medos e dos nossos receios. Se não existir autoconhecimento 

e assertividade, não é possível entrar nos cuidados e cuidar de outra pessoa, pois não estarei na relação 

de ajuda, isenta de juízos, nem na sua plenitude nem na sua essência. 

 

 

10.2 O CAMINHO PARA ALCANÇAR AS COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIA-

LISTA EM SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA 

 

Segundo o Regulamento n.º 515/2018 “Regulamento de Competências Específicas do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica”,  

“Na especificidade da prática clínica em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, 
são as competências de âmbito psicoterapêutico, que permitem ao enfermeiro EESMP 
desenvolver um juízo clínico singular, logo uma prática clínica em enfermagem distinta 
das outras áreas de especialidade” (OE, 2018: 21427). 

Neste sentido, o EESMP deve ser detentor de um conjunto específico de competências para além do 

conjunto de competências comuns e transversais às restantes especialidades, que de acordo com a OE 

(2019: 21427) são as seguintes: 

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

vivências e processos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional; 
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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. 

Tal como já foi referido anteriormente, é impossível cuidarmos de alguém se não tivermos consciência 

de nós próprios, apresentando-se a primeira competência específica presente no “Regulamento de 

Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica”, 

como a pedra basilar para desenvolver com sucesso as restantes competências específicas do EESMP.  

É neste sentido que o meu desenvolvimento pessoal surge como um dos principais pilares para o 

estabelecimento de uma relação de ajuda em saúde mental saudável e harmoniosa, assim como, uma 

correta avaliação diagnóstica e intervenção terapêutica.  Enquanto pessoa e enfermeira, torna-se indis-

pensável, passar por estes processos de autorreflexão e autoconhecimento, pois só a partir daí será pos-

sível entrar numa relação dialógica com o outro. Pensar e refletir sobre quem nós fomos e sobre quem 

somos, quer enquanto pessoas quer enquanto profissionais, assim como, pensar sobre quais são os nos-

sos limites, quais são as nossas dificuldades, leva-nos a entrar na relação com o outro com empatia e 

respeito. Só assim, teremos capacidade para estabelecer uma relação de ajuda saudável com o doente e 

connosco próprios. Aceitar-me a mim própria é o ponto de partida para aceitar o outro e para me relaci-

onar com o outro. 

Assim, seguindo esta analogia, que o EESMP deve antes de mais, ser detentor de um autoconheci-

mento de si próprio profundo, quer a nível pessoal quer a nível profissional, por forma a prestar cuidados 

terapêuticos de forma isenta de juízos de valor, evitando transferências e contratransferências e não dei-

xando que as suas emoções, valores e reações comportamentais interfiram na relação de ajuda que esta-

belece com o doente. A realização de processos autorreflexivos em torno das situações com as quais nos 

deparamos, fazem-se necessários quando cuidamos de um outro em sofrimento, já que “somos pessoas 

a cuidar de pessoas” e temos emoções e reações que precisamos compreender. 

Este elevado conhecimento de nós próprios vai sendo adquirido ao longo do tempo e através de pro-

cessos autorreflexivos. É necessário que o EESMP detenha um elevado autoconhecimento de si próprio 

em relação ao outro, é necessário conhecer muito bem quais os seus limites, para poder criar empatia 
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com o outro e saber até onde é que é possível ir e, até onde é que é possível ajudar, tendo uma interven-

ção única e centrada na necessidade de ajuda do doente. Sem a competência do autoconhecimento de-

senvolvida, dificilmente será possível colocar-se em relação de ajuda com o outro. 

O caminho para alcançar esta competência iniciou-se no primeiro dia de aulas deste mestrado, tor-

nando-se uma descoberta diária, com muitos encontros que foram contribuindo para o alcançar desta 

competência. É certo que neste momento, posso afirmar que alcancei esta competência por todo o per-

curso conjunto que foi feito desde a disciplina de “Desenvolvimento Pessoal”, passando pelos contextos 

de intervenção e chegando a este relatório, mas a verdade é que, este é apenas o início deste caminho. É 

este desenvolvimento e contínua construção e reconstrução de mim própria que me ajudará no desen-

volvimento não só da relação de ajuda, mas também do processo de avaliação diagnóstica e intervenção 

terapêutica. É neste sentido que o próprio projeto de intervenção desenvolvido em contexto de interven-

ção espelha esta primeira competência, pois a relação terapêutica estabelecida com o doente está no 

centro dos cuidados e o próprio EESMP, apresenta-se ele próprio como um instrumento terapêutico. O 

EESMP ao ser detentor de um elevado conhecimento de si próprio enquanto pessoa e profissional, toma 

consciência de si próprio na relação terapêutica com o outro. Apenas assim, ao realizar um conjunto de 

processos reflexivos quer no âmbito pessoal, quer no âmbito profissional, o EESMP vai conseguir identifi-

car as suas emoções, sentimentos e valores, por forma a gerir processos de transferência e contratrans-

ferência e monitorizando todo o processo terapêutico, promovendo uma relação terapêutica saudável e 

harmoniosa. Embora, tal como já foi referido estes processos de reflexão tenham sido realizados desde o 

início do presente mestrado, durante o contexto de intervenção, foram realizadas reflexões sobre os cui-

dados e sobre o próprio processo de aprendizagem com os orientadores, com a equipa e através de um 

pequeno diário de campo, em que expressava os meus sentimentos quando necessário. Por ser algo bas-

tante pessoal, essas reflexões não são colocadas na íntegra neste relatório, contudo, a própria reflexão 

em torno dos contextos de intervenção, encontra-se evidente ao longo deste relatório através da conce-

ção do projeto de intervenção, do quadro teórico e metodológico desenvolvido e na forma como os do-

entes foram cuidados. 

Apenas o alcançar desta competência, permitiu a prossecução das restantes competências específi-

cas, as quais foram alcançadas no decorrer dos contextos de intervenção. O facto de ter existido a opor-

tunidade de desenvolver o projeto de intervenção inicialmente em internamento e posteriormente num 

contexto comunitário, permitiu ter uma visão mais ampla dos cuidados em SMP, demonstrando a dificul-

dade existente na transição do doente com doença mental de um internamento para a comunidade, a 

dificuldade de respostas atempadas antes de uma situação aguda, mas sobretudo, foi possível perceber 
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a diferença que um acompanhamento em SMP na comunidade faz nos projetos de vida dos doentes. 

Atrevo-me a dizer que estes dois contextos de intervenção permitiram-me ver a essência do processo de 

recovery, pois permitiu ver nos rostos de cada um dos doentes, a esperança assente no potencial de cada 

um deles. 

Neste sentido, o projeto de intervenção desenvolvido vai ao encontro das restantes competências 

específicas do EESMP, nas quais o EESMP “Assiste a pessoa ao longo do ciclo de vida, família, grupos e 

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

família, grupos e comunidade a recuperar a saúde mental, mobilizando as dinâmicas próprias de cada 

contexto” e “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 co-

munitário, de forma a manter, melhorar e recuperar a saúde” (OE, 2018: 21427). O trabalho desenvolvido 

em torno de cada uma destas competências específicas foi evidenciado a nível do processo de cuidados 

de enfermagem e sobretudo no desenvolvimento da relação terapêutica através dos vários “Planos de 

projeto terapêutico” trabalhados em conjunto com os doentes, famílias, comunidade e equipas multidis-

ciplinares.  

Em cada um dos “Planos de projeto terapêutico”, o EESMP mobilizou-se enquanto instrumento tera-

pêutico, à luz do defende Travelbee (1963) e Lopes (2006) estabelecendo com o doente uma relação te-

rapêutica harmoniosa e saudável. Ao ser estabelecida esta relação terapêutica, foi criada uma aliança 

terapêutica, com base na confiança e respeito mútuo, com limites bem delineados. Foi realizada uma 

avaliação compreensiva e holística da pessoa, tendo presente o seu contexto e o seu ambiente, aten-

dendo sempre às suas necessidades de ajuda e às suas próprias expetativas para o seu projeto terapêu-

tico. Foi com base nesta avaliação compreensiva que, foram coordenadas, implementadas e desenvolvi-

das todas as intervenções específicas para cada um dos doentes, as quais tiveram sempre como principal 

objetivo a proteção, prevenção e promoção da saúde mental, quer numa perspetiva individual, quer numa 

perspetiva coletiva.  

Todos os “Planos de projeto terapêuticos” foram desenvolvidos tendo por base uma prática baseada 

na evidência, encontrando-se ancorados numa matriz teórica e prática tal como demonstrado ao longo 

do presente relatório. Cada “Plano de projeto terapêutico” foi traçado de uma forma única, atendendo à 

especificidade e unicidade de cada pessoa, em que foi tida sempre em consideração a voz do doente, pois 

ele foi coprodutor no seu projeto terapêutico. O doente foi sempre abordado inserido na sua família e 

mesmo com as dificuldades inerentes à pandemia, foi possível envolver as famílias, tornando-se possível 

atuar nos vários ambientes e de forma holística. É certo que nem sempre foi da maneira que idealizámos, 
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mas a enfermagem e ser EESMP pressupõe por si só, a autenticidade e criatividade de criar e adequar 

estratégias, que levem à promoção do bem-estar dos doentes. Uma das estratégias adotadas foi através 

da realização de conferência familiar via zoom, utilizando as tecnologias de informação como uma ferra-

menta de aproximação nos cuidados. 

O EESMP ao apresentar-se ele próprio humildemente como um instrumento terapêutico, apresenta-

se como a principal ferramenta nos cuidados, entrando em relação com o doente, com a família, com a 

comunidade e com a equipa. Assim, o EESMP vai desenvolvendo as suas intervenções ao doente e família 

ao longo de todo o seu ciclo de vida, que ao integrar numa equipa multidisciplinar vai capacitando o do-

ente e a família. Esta capacitação do doente e da família, vem promover o recovery, tal como verificado 

com o doente (B) que após um longo período em casa, regressou ao seu trabalho primeiro de maneira 

online e depois de forma presencial, adaptando-se e tendo em consideração as suas potencialidades e 

não as suas fragilidades.  

O percurso realizado e aqui partilhado vem demonstrar exatamente o alcançar de todas as compe-

tências específicas enquanto EESMP, porque “somos pessoas a cuidar de pessoas” e esta é a riqueza ine-

rente à ESMP e que foi espelhada neste relatório. 

 

 

10.3  O CAMINHO PARA ALCANÇAR AS COMPETÊNCIAS ENQUANTO MESTRE EM ENFERMAGEM 

 

Este caminho começou no dia em que se quis, no dia em que se teve vontade de querer saber mais e 

de ter mais conhecimento. Foi esse o primeiro dia neste caminho, a fim de se alcançar as competências 

enquanto mestre em enfermagem. A partir daí o caminho nesse sentido, foi sendo construindo nos inú-

meros encontros e reencontros com a equipa docente, com colegas de profissão, com os doentes e tam-

bém com a nossa família e com os nossos amigos. Assim, no âmbito do mestrado em enfermagem, se-

gundo o Decreto-Lei nº 65/2018 publicado em Diário da República nº157/2018, 1ª Série. Nº 157 de 16 de 

agosto de 2018, é previsto que o grau de mestre seja atribuído àqueles que são detentores de um con-

junto específico de competências. O grau de mestre, será assim atribuído a alguém que se revele detentor 

de um nível de conhecimentos numa determinada área de especialidade e que detenha a capacidade de 

resolver problemas e situações que surjam durante o seu dia a dia, integrando sempre o conhecimento 

adquirido. 
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Neste, sentido e, tendo presente a Presidência do Conselho de Ministros (2018: 4162) no Decreto-Lei 

nº 65/2018 publicado em Diário da República nº157/2018, 1ª Série. Nº 157 de 16 de agosto de 2018, o 

grau de mestre é atribuído a quem demonstre: 

 

“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 aplica-
ções originais, em muitos casos em contexto de investigação; 
b) Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compre-
ensão e de resolução de problemas em situações novas e não familia-
res, em contextos alargados e multidisciplinares, ainda que relaciona-
dos com a sua área de estudo;  
c) Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões com-
plexas, desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de informa-
ção limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações e 
responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções e des-
ses 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 especia-
listas, de uma forma clara e sem ambiguidades;  
e) Competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da 
vida, de um modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo”. 

 

O percurso para a obtenção do grau de mestre em enfermagem tem sido uma construção contí-

nua e autónoma ao longo do tempo, através da convergência de vários contributos que vem reforçar os 

conhecimentos adquiridos também na licenciatura, quer a nível teórico, quer a nível prático, como uma 

dicotomia inseparável. O próprio alcançar das competências comuns e das competências específicas do 

EESMP, com o culminar da realização do presente relatório, apresenta-se como parte integrante do cami-

nho que levam a alcançar as competências enquanto mestre em enfermagem. 

 Analisando assim o percurso realizado, é possível referir que foram inúmeros os contributos, quer 

numa perspetiva teórica, quer numa perspetiva prática. No primeiro semestre do presente mestrado atra-

vés da aquisição de conhecimentos comuns às diferentes áreas de especialização, foi possível uma parti-

lha de conhecimentos convergentes a todas as áreas. Essa partilha de saberes entre as diversas áreas de 

especialização, revelou-se de uma riqueza inesgotável pois, apenas com a partilha e contributos tão dife-

renciados é possível inovar e procurar uma melhoria contínua nos cuidados. Através deste conhecimento 
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e desta partilha, foram criadas as condições necessárias para a prossecução de cada área de especializa-

ção. A realização de trabalhos académicos e de investigação através de revisões sistemáticas da literatura 

promoveram também uma prática baseada em evidência científica ajudando assim, à resolução de pro-

blemas e situações nos diferentes contextos de intervenção. A realização de trabalhos de cariz reflexivo e 

de partilha entre colegas foi também ao encontro deste pressuposto, pois permitiu a construção de um 

pensamento crítico, atendendo sempre à melhoria contínua dos cuidados. 

A própria realização e implementação do projeto de intervenção na área de SMP, apenas foi pos-

sível porque desde o primeiro semestre do mestrado em enfermagem fomos munidos de ferramentas de 

cariz científico e reflexivo. Sem essas ferramentas e sem esses alicerces, tal não seria possível. Tratou-se 

de um caminho em perfeita harmonia, alinhado e perfeitamente imbrincado entre si, em que todas as 

partes do percurso se encontraram interligadas entre si. O projeto de intervenção desenvolvido permitiu 

o iluminar da teoria, permitindo além do alcançar de competências comuns e específicas do EESMP, o 

alcançar das competências de mestre em enfermagem. A implementação de um projeto de intervenção, 

permitiu-me continuar o meu desenvolvimento, ao permitir o meu envolvimento numa equipa multidis-

ciplinar que partilha entre si e reflete, levando à resolução de situações em contexto real. A discussão dos 

casos clínicos de forma ativa, crítica e reflexiva ao longo dos ensinos clínicos, assim como, a articulação 

com os vários profissionais constituintes da equipa e com outras respostas na comunidade, tornaram 

possível a aquisição de competências enquanto mestre em enfermagem 

A construção deste relatório e a sua discussão espelha na sua plenitude o alcançar das competên-

cias enquanto mestre em enfermagem, pois vem demonstrar a capacidade de partilha de resultados e de 

conclusões de forma clara a outros, sejam eles especialistas na área ou não, apresentando-se esta partilha 

promotora para um caminho de novas aprendizagens na área. Toda esta partilha de conhecimento, fo-

menta também a investigação na enfermagem, pelo que, também neste sentido, se encontra ainda em 

desenvolvimento a construção de um artigo científico intitulado por “EESMP enquanto instrumento tera-

pêutico e o doente com doença mental enquanto coprodutor do seu projeto terapêutico”.  

Uma pessoa que seja detentora do grau de mestre em enfermagem, deve ter em si a humildade 

de ir à procura de novas fontes de conhecimento, ao deparar-se perante uma situação para a qual não 

detenha conhecimento suficiente. Neste sentido e até em jeito de conclusão, afirmo que o grau de mestre 

em enfermagem carrega em si não só competências, mas também a responsabilidade. A responsabilidade 

de que, embora possa saber um pouco mais, é autónomo e responsável pelo seu processo de aprendiza-

gem e, portanto, é responsável por continuar o seu caminho de aprendizagem, procurando sempre novo 
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conhecimento, pois só assim, nesta procura contínua de saber e de conhecimento, será possível prestar 

bons cuidados de enfermagem. 
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11. UMA BREVE REFLEXÃO DO CAMINHO 

 

 

 

“There is a house built out of stone Wooden floors,  

walls and window sills  

Tables and chairs worn by all of the dust  

This is a place where  

I don't feel alone  

This is a place where  

I feel at home 

'Cause, I built a home  

For you  

For me 

Until it disappeared  

From me  

From you 

And now, it's time to leave and turn to dust 

Out in the garden where we planted the seeds  

There is a tree as old as me  

Branches were sewn by the color of green  

Ground had arose and passed it's knees 

By the cracks of the skin  

I climbed to the top  

I climbed the tree to see the world…” 

“To Build A Home” 

The Cinematic Orchestra 
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Esta é a minha metáfora deste caminho. Esta é a metáfora para esta jornada, para esta especiali-

zação e para este mestrado. É esta metáfora que escolhi no início deste caminho, em “relação de ajuda” 

e em “avaliação diagnóstica e intervenção terapêutica”: “To Build a Home”. É desta forma que me vejo 

enquanto pessoa e enquanto profissional e, é desta forma que encarei e encaro todo este percurso, em 

que me vou construindo e desconstruindo com o outro, num entrelaçar de laços. 

A verdade é que esta jornada me proporcionou uma reflexão em torno de mim mesma, que me 

levou a conhecer melhor enquanto pessoa e enquanto profissional e, esse foi para mim o maior contributo 

deste mestrado. O valor daquilo que me foi dado é indizível. Por mais que tente transpor todo o autoco-

nhecimento que ganhei, a verdade é que não consigo transpor para aqui toda a sua essência, mas aquilo 

que posso dizer é que todo este percurso se apresenta como a construção da minha casa “To build a 

home”.  Uma das frases que mais gostei ao longo deste Mestrado, foi referida pela Professora Paula Leal 

nas suas aulas de Desenvolvimento Pessoal, Relação de Ajuda em Saúde Mental e Enfermagem de Saúde 

Mental e Psiquiátrica I “Coabita em mim uma pessoa e um profissional”. Antes de ser enfermeira, sou 

uma pessoa única e individual, com os meus gostos, os meus medos, as minhas angústias, as minhas vi-

sões, as minhas crenças, os meus valores, as minhas histórias pessoais e as minhas histórias profissionais. 

Antes de ser enfermeira, sou uma pessoa e as duas em conjunto constituem e representam aquilo que eu 

sou, encontrando-se as duas em simultâneo quando presto cuidados. São as duas em conjunto que vão 

enchendo a minha bagagem e vão refletindo e contando a minha história. O meu toque, o meu olhar, a 

minha postura, são o reflexo daquilo que sou enquanto Carla e enquanto Enfermeira Carla.  

Todos nós vamos evoluindo, vamos aprendendo e vamo-nos aperfeiçoando ao longo do tempo. 

Trazemos na nossa bagagem, as nossas vivências e as nossas experiências, quer enquanto pessoas quer 

enquanto profissionais e, vamos desta forma, adquirindo competências e ferramentas que nos ajudam a 

responder a determinadas situações. Assim, fazendo uma referência a Margot Phaneuf “todos nós vamos 

fazendo um processo evolutivo nas nossas competências”, sendo este percurso o reflexo disso mesmo. 

Hoje não sou a mesma Carla, nem a mesma Enfermeira Carla. Hoje sou uma pessoa e uma enfermeira 

diferente nos cuidados, com uma visão diferente para o futuro. Talvez se possa dizer, que uma casa um 

dia acaba de ser construída, mas se pensarmos bem, na nossa casa há sempre alguma coisa que acres-

centamos. Às vezes temos as paredes brancas e queremos dar cor, outras vezes penduramos um quadro, 

outras vezes temos uma nova fotografia de um novo momento especial. Parece-me então, que efetiva-

mente, estamos sempre a construir a nossa casa, assim como a nós próprios e, assim como, a relação com 

o outro. Teoria e prática contribuíram de igual forma para esta jornada e para a construção desta casa. 
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Todos os que encontrei neste percurso contribuíram e, todos aqueles que vou encontrar e reencontrar 

vão continuar a contribuir para a construção desta “minha casa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: O caminho.64 

 

 

 

 
64 Pintura a aquarela original realizada por Joelma Santanita. 
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NOTA FINAL 

 

Pretende-se que esta nota final, seja um breve apontamento reflexivo de todo o percurso do qual 

culmina o alcançar das competências, enquanto Enfermeira Especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica 

e enquanto Mestre em Enfermagem. Aqui neste pequeno apontamento, surge a alegria de completar um 

trabalho e ao mesmo tempo a nostalgia de tudo o que passou. Foram muitos os contributos que me trou-

xeram até aqui, foram muitos os encontros e os reencontros, foram muitos os laços que criei com doentes, 

colegas, docentes. A partilha que ocorreu entre todos permitiu o meu desenvolvimento pessoal e profis-

sional, tal como o completar deste percurso e desta jornada. Um percurso realizado, no início com pouca 

cor, mas que, à medida que o tempo passava ia ganhando forma e cor. Tenho em mim a certeza de que, 

embora este seja o completar de uma etapa, ainda há muito mais caminho a percorrer e muito mais cor 

a acrescentar ao percurso. Sinto-me muito mais rica, é verdade, mas também com muito mais crítica e 

com muitas mais questões. Talvez esse seja um dos principais objetivos, dar-nos essa capacidade crítica 

em que sistematicamente nos colocamos em causa. 

Este relatório apresenta-se como o espelho do projeto de intervenção que foi desenvolvido e os dois 

foram construídos com um gosto enorme. Cada frase, cada palavra foi escrita com dedicação e empenho. 

O caminho foi delineado tal como na música do Sinatra “My Way”, pois sei que cometi erros, mas também 

cresci enquanto pessoa e profissional, tive noção das dificuldades e dos constrangimentos inerentes à 

prática. Ao chegar ao final, mantenho aquela sensação que me é característica e que permanece constan-

temente em todos os trabalhos, poderia ter feito mais, poderia ter feito melhor. Ao chegar ao final, tam-

bém posso afirmar com plena convicção, que dei de mim a este relatório, a este projeto e aos doentes e 

que sei que fiz parte do projeto de vida de cada um deles, pois cada “Plano de projeto terapêutico” reve-

lou-se como um encontro existencial com um outro em sofrimento. 

Talvez se fosse agora e olhando para trás, construísse este relatório de outra forma e talvez até me 

tenha alongado de mais, como me é característico, mas este foi o resultado. Chego ao final cansada, com 

a sensação de que não está aqui tudo, de que havia muito mais para dizer, com a dúvida em mim “será 

que consegui transpor para este relatório aquilo que desenvolvi com os doentes?”.  

Neste sentido, não posso deixar de afirmar que senti dificuldades. Senti dificuldades na forma como 

conciliava teoria e prática e em como demonstrava o trabalho desenvolvido e as competências adquiridas. 

Senti dificuldades na gestão do tempo, já que, quanto mais lia e escrevia, mais coisas iam surgindo. Este 

percurso revelou-se um desafio, no âmbito pessoal, profissional e académico, com uma infinidade de 



 
 

 
dez-21 | Página 117 

 

Título | O Doente com doença mental enquanto coprodutor do seu projeto de vida e o Enfermeiro Especialista 

em Saúde Mental e Psiquiátrica enquanto instrumento terapêutico 

emoções e sentimentos, mas que mais uma vez afirmo: este foi um desafio que valeu a pena e que me 

vai permitir continuar a construir “a minha casa” enquanto Mestre em Enfermagem e Enfermeira Especi-

alista em Saúde Mental e Psiquiátrica. 
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“PLANO DE PROJETO TERAPÊUTICO” 

NOME: 

SÍNTESE DAS EXPETATIVAS DO DOENTE 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GERAL 
 
 

 

 

 

 

 

O GESTOR DE CASO: 

 

 

INTERVENIENTES: 

 

 

 

O doente______________________________________________________, conhece, participa e concorda com o plano de projeto terapêutico. 
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Nível de cuidados Data de Início do Plano de Cuidados /  / Data de fim do plano de cuidados /  /  
 PLANO DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM  
 
 

(NANDA-I) (CIPE) CLASSIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS / RESULTADOS DE 
ENFERMAGEM (NOC) 

AVALIAÇÃO 

 Inicial Intercalar Final 
DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO RESULTADOS INDICADORES ESCALA (S) DE 

MEDIÇÃO 
Data Data Data 

  •   
Domínio:  
Classe: 

 

 

 

 

 

  
DOMÍNIO:   
CLASSE: 
 

 

CÓDIGO DO 
DIAGNÓSTICO: 
 

CÓDIGO DO 
DIAGNÓSTICO: 

 
DEFINIÇÃO:  

 
DESCRIÇÃO:  

 
FATORES 
RELACIONADOS: 

OBSERVAÇÃO: 

OBSERVAÇÃO FINAL: 

 
 
 

CLASSIFICAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM (NIC) 

CLASSE:  DOMÍNIO:  CLASSE:  DOMÍNIO: 

INTERVENÇÃO:  
CÓDIGO DA INTERVENÇÂO:  
 

INTERVENÇÃO:   
CÓDIGO DA INTERVENÇÂO:  
 

ATIVIDADES: ATIVIDADES: 
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APÊNDICE II 
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GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

  

Dados Biopsicossociais 

Nome: 

Idade: 

Data de nascimento: 

Género: 

Estado Civil: 

Residência (com quem vive): 

Pessoa de Referência: 

Profissão: 

Habilitações Académicas: 

Crença Cultural: 

Crença Religiosa: 

Perspetiva do Doente 

O que o doente sabe? 

O que preocupa o doente? 

Quais as estratégias / capacidades que o doente tem? 

Perspetiva do Doente 

Qual a expetativa do doente? 
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Perspetiva do EESMP 

Antecedentes Pessoais (diagnósticos clínicos, história de saúde/doença do doente, 

existência de internamentos anteriores, existência de internamentos compulsivos, 

tratamentos realizados, terapêutica realizada, existência de alergias e/ou 

intolerâncias, consumos de substâncias) 

 

Tratamentos e terapêutica atual 

 

 

História Familiar do doente (questionar sobre as suas relações familiares: mãe, pai, 

irmãos, cônjuge, filhos, questionar sobre situações de doença na família) 

 

 

História Académica e Profissional do doente (questionar sobre percurso académico 

e percurso profissional do doente) 

 

 

Atividades de lazer (o que gosta de fazer nos tempos livres) 
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Infância (questionar o doente sobre a sua infância, aspetos importantes e 

significativos para o doente) 

 

Idade Adulta (questionar o doente sobre a sua entrada na idade adulta, aspetos 

importantes e significativos para o doente) 

 

 

Relações interpessoais (questionar sobre as relações que o doente mantém, que 

tipo de relações são, questionar sobre colegas de trabalho, amigos, com quem gosta 

de estar) 

 

Situações marcantes (questionar sobre crises, conflitos, perdas significativas na vida 

do doente) 

 

Aparência do doente (avaliar o nível de consciência, a idade aparente, a posição e a 

postura, o vestuário, a higiene e o cuidado no vestir, o contacto no olhar, 

caraterísticas físicas, anomalias físicas evidentes, expressão fácil e outras 

características distintivas) 
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Atitude durante a entrevista / atividade psicomotora e comportamento 

 

Mímica, expressão e motricidade 

 

Contacto e linguagem (fluência do discurso, repetição, compreensão, nomeação, 

escrita, leitura, prosódia, qualidade do discurso) 

 

O estado de consciência – reflexibilidade, clareza e orientação (consciência, 

atenção e concentração, ilusões, orientação tempo, espaço e pessoa) 

 

O insight e o juízo crítico 

 

A consciência de si e a consciência do corpo 

 

O humor os afetos e as emoções  
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A forma do pensamento 

 

O Conteúdo do pensamento 

 

Senso-perceção 

 

Representação e memória 

 

Observação Física 

Capacidade de autocuidado: 

Dados fisiológicos: 

Atividades de vida diárias (AVD): 

Sono: 

Sexualidade: 

Atividades instrumentais da vida diárias (AIVD): 

Integridade Cutânea (pele e mucosas): 

Efeitos dos comportamentos/sintomas sobre a performance no trabalho ou na 

escola 

 



 
 

 
dez-21 | Página 134 

 

Título | O Doente com doença mental enquanto coprodutor do seu projeto de vida e o Enfermeiro Especialista 

em Saúde Mental e Psiquiátrica enquanto instrumento terapêutico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Relação e interação com os outros (cônjuge, colegas de trabalho, família, vizinhos, 

amigos e outra rede de apoio) 

 

Envolvimento da família 

 

Envolvimento em atividades 

 

Genograma 

 

 

Ecomapa 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Atividades Novem-
bro 

2020 

Dezem-
bro 

2020 

Janeiro 

2021 

Fevereiro 

2021 

Março 

2021 

Abril 

2021 

Maio 

2021 

Junho 

2021 

Julho 

2021 

Agosto 

2021 

Setem-
bro / Ou-

tubro 

2021 

Realização do Projeto de 
Intervenção. 

           

Pesquisa Bibliográfica            

Reuniões de orientação             

Implementação do Projeto 
de Intervenção no 1º con-

texto de intervenção. 

           

Avaliação dos resultados 
referentes ao Projeto de 
Intervenção no 1º con-
texto de intervenção. 

           

Reformulação do Projeto 
de Intervenção após con-

tributos do 1.º contexto de 
intervenção. 

           

Implementação do Projeto 
de Intervenção no 2.º con-

texto de intervenção. 

           

Avaliação dos resultados 
referentes ao Projeto de 
Intervenção no 2.º con-
texto de intervenção. 
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Desenvolvimento do rela-
tório final. 

           

Conclusão e entrega do re-
latório final. 
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APÊNDICE IV 
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INSTRUMENTO DE PREPARAÇÃO DO ENCONTRO 

(antes do encontro) 

 

1. Qual a minha expetativa para este encontro? 

 

2. Como me sinto hoje? 

 

3. Que emoções existem antes do encontro? 

 

4. Consegui fazer a preparação adequada para este encontro? 

 

5. O ambiente é adequado ao encontro? 

 

6. Que perceção tenho do ambiente à minha volta? 

 

7. O que sinto em relação ao doente? 

 

8. Assinale com um (X) a resposta em uma das colunas: 

 SIM NÃO 

Realizou recolha de informação clínica sobre o doente?   

Existe alguma dúvida relacionada com o processo clínico do doente?   

Existe algum julgamento prévio sobre o doente?   

Existe algum receio em relação ao encontro ou em relação ao 
doente? 

  

Agendou o encontro em local calmo e tranquilo?   

Preparou o encontro e o material de que irá necessitar?   
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Questionário de Satisfação do Doente 

O presente questionário tem como principal objetivo avaliar o nível de satisfação de cuidados 

do doente com o projeto de intervenção que integrou, sendo anónimo e confidencial, tendo 

sempre em vista a melhoria contínua dos cuidados. 

 

No quadro que se segue deve assinalar com um (X) uma das opções de 1 a 5, sendo que 1 

corresponde à pontuação mínima (nada satisfeito) e 5 corresponde à pontuação máxima (muito 

satisfeito), ou caso não se adeque assinala com um (X) em NS / NR (Não Sabe / Não Responde). 

  1 2 3 4 5 NS/NR 

1.1 Tratamento com simpatia       

1.2 Disponibilidade       

1.3 Respeito pelos seus direitos       

1.4 Apresentação dos profissionais       

1.5 
Informação prestada pelos profissionais de 
saúde       

 

 

No quadro que se segue deve assinalar com um (X) em Sim, Não ou em NS / NR (Não Sabe / Não 

Responde). 

  Sim Não NS/NR 

2. Foi tratado pelo seu nome de forma correta?    

3. Foi tratado de forma diligente e respeitosa?    

4. 
Conhece os profissionais responsáveis pelas intervenções 
realizadas?    

5.  Está satisfeito com a qualidade das instalações?    
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No quadro que se segue deve assinalar com um (X) uma das opções de 1 a 5, sendo que 1 

corresponde à pontuação mínima (nada satisfeito) e 5 corresponde à pontuação máxima (muito 

satisfeito), ou caso não se adeque assinala com um (X) em NS / NR (Não Sabe / Não Responde). 

  1 2 3 4 5 NS/NR 

6. Qual o seu nível de satisfação relativamente a: 

6.1 A equipa do projeto de intervenção       

6.2 O equipamento disponibilizado       

6.3 Respeito pela liberdade religiosa       

6.4 Respeito pela sua cultura       

6.5 
O encaminhamento e articulação para outras 
respostas complementares       

6.6 A informação disponibilizada       

6.7 
As sessões realizadas com a família em vídeo 
chamada       

 

 

  1 2 3 4 5 NS/NR 

7. 
Como avalia de acordo com o seu ponto de 
vista:       

 7.1 A qualidade das intervenções prestadas       

 7.2 A privacidade       

 
7.3 A confidencialidade no exercício das 
intervenções       

 
7.4 Oportunidade de se envolver no seu 
“Plano de Projeto Terapêutico”       

8. 

Tendo em conta, o término do projeto de 
intervenção, como avalia informação 
disponibilizada quanto aos cuidados e práticas 
a seguir, assim com o seu encaminhamento se 
necessário 

      

9. Qual o seu nível global de satisfação       
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No quadro que se segue deve assinalar com um (X) em Sim, Não ou em NS / NR (Não Sabe / Não 

Responde). 

  Sim Não NS/NR 

10. 
No âmbito deste projeto de intervenção, considera que teve 
oportunidade de fazer escolhas e tomar decisões?    

11. 
Se existisse essa possibilidade, voltaria a integrar este projeto 
de intervenção?    

12. 
Aconselharia um amigo / familiar, caso necessitasse a 
participar neste projeto de intervenção?    

13. Compreendeu as perguntas deste questionário?    

14. 
Necessitou de ajuda para o preenchimento deste 
questionário?    

 

 

15. Indique por favor, sugestões para a melhoria do Projeto de intervenção. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________ 

 

Obrigada pela sua Colaboração! 
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Resultados 
Esperados 

Domínio Classe Instrumentos Indicadores Parametrização 

0307 Autocuidado 
medicação não 
parental   

Saúde Funcional (I) Autocuidado (D)  030701 Identificação da medicação 
030716 Monitorização dos efeitos terapêuticos 
030718 Uso da medicação de acordo com a 
prescrição. 

AI PPT 
AIT PPT 
AF PPT 

0300 Autocuidado: 
atividades da vida 
diária (AVD)  

Saúde Funcional (I) Autocuidado (D) ENCS 
(Autocuidado) 

030005 Arrumar-se 
030008 Andar 
 

AI PPT 
AIT PPT 
AF PPT 

0306 Autocuidado: 
atividades 
instrumentais da 
vida diária (AIVD) 

Saúde Funcional (I) Autocuidado (D) ENCS 
(Funcionalidade) 
(Comunicação) 

030601 Compra de itens alimentares 
030604 Preparar refeições 
030607 Comunica-se por escrito 
030609 Desempenho do trabalho doméstico 
030616 Lavagem das próprias roupas;  
030617 Controlo da própria medicação não pa-
renteral 

AI PPT 
AIT PPT 
AF PPT 

0004  
Sono  

Saúde Funcional (I) Manutenção da 
energia (A) 

 000401 Horas de sono  
000403 Padrão de sono  
000407 Rotina de sono 

AI PPT 
AIT PPT 
AF PPT 

1205 Autoestima  Saúde Psicossocial 
(III) 

Bem-estar Psicoló-
gico (M) 

Escala de Autoestima de 
Rosenberg 

120502 Aceitação de autolimitações 
120505 Descrição de si mesmo 
120509 Manutenção da boa apresentação e da 
higiene 
120521 Descrição do sucesso no trabalho 
120518 Descrição de orgulho de si mesmo. 

AI PPT 
AIT PPT 
AF PPT 

1211 Nível de 
Ansiedade 

Saúde Psicossocial 
(III) 

Bem-estar Psicoló-
gico (M) 

 121112 Dificuldade de concentração  
121117 Ansiedade verbalizada  
121115 Fadiga 
121129 Distúrbios do padrão do sono 
121131 Mudanças no padrão alimentar 

AI PPT 
AIT PPT 
AF PPT 

1402 Autocontrolo 
da ansiedade 

Saúde Psicossocial 
(III) 

Autocontrolo (O)  140201 Monitorização da intensidade da ansie-
dade 
140205 Planeamento de estratégias de enfren-
tamento de situações stressantes  

AI PPT 
AIT PPT 
AF PPT 
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140207 Uso de técnicas de relaxamento 
140214 Manutenção de sono adequado. 

2002 Bem-estar 
Pessoal 

Saúde Percebida 
(V) 

Saúde e Qualidade 
de vida (U) 

Escala da Qualidade de 
vida (WHOQOL-BREF) 

 

200201 Desempenho das atividades de vida di-
árias 
200202 Desempenho dos papéis usuais 200203 
Relações Sociais 
200205 Saúde física 
200210 Capacidade de expressar emoções 

AI PPT 
AIT PPT 
AF PPT 

2601 Bem-estar 
familiar 

Saúde Familiar (VI) Bem-estar familiar 
(X) 

 260101 Participação conjunta nas atividades 
260105 Participação em atividades de lazer 
260123 Estabelecimento de rotina familiar 
260115 Discussão de assuntos relevantes à fa-
mília 

AI PPT 
AIT PPT 
AF PPT 

3013 Satisfação do 
Doente: aspetos 
técnicos de 
cuidados 

Saúde Percebida 
(V) 

Satisfação com a 
assistência (e) 

Questionário de Satisfação 
com o Projeto de 

Intervenção 

301301 Cuidados corretos oferecidos 
301302 Organização dos cuidados 
301303 Integridade dos cuidados 
301304 Capacidade da equipa 
301305 Conhecimento do processo da doença 
pelo enfermeiro  
301316 Conhecimento dos procedimentos pelo 
enfermeiro 
301307 Conhecimento da medicação pelo 
enfermeiro 
301308 Conhecimento da história de saúde 
pelo enfermeiro 
301309 Consistência no desempenho dos 
cuidados 
301311 Conforto proporcionado durante os 
tratamentos  
301317 Competência da equipa 

 
AF PPT 

3002 Satisfação do 
Doente: 
comunicação 

Saúde Percebida 
(V) 

Satisfação com a 
assistência (e) 

Questionário de Satisfação 
com o Projeto de 

Intervenção 

300201 Apresentação da equipa 
300202 Usa o nome preferido pelo doente 
300203 A equipa fala com clareza 

 
AF PPT 



 
 

 
dez-21 | Página 147 

 

Título | O Doente com doença mental enquanto coprodutor do seu projeto de vida e o Enfermeiro Especialista 

em Saúde Mental e Psiquiátrica enquanto instrumento terapêutico 

300204 A equipa escuta o doente 
300205 A equipa encoraja perguntas 
300206 A equipa repete informações com a 
frequência necessária  
300207 A equipa usa certo tempo quando se 
comunica 
300208  A equipa apresenta as informações de 
maneira compreensível 
300209 A equipa certifica-se de que as 
informações foram compreendidas 
300210 A equipa usa comunicação sem 
julgamento 
300214 As informações dadas pelos 
enfermeiros da equipa são consistentes 
300215 Os valores pessoais são levados em 
conta na comunicação 
300216 As preferências pessoais são levadas 
em conta 
300218 Métodos alternativos de comunicação 
são usados sempre que necessário 

3003 Satisfação do 
Doente: 
continuidade dos 
cuidados 

Saúde Percebida 
(V) 

Satisfação com a 
assistência (e) 

Questionário de Satisfação 
com o Projeto de 

Intervenção 

300301 Coordenação dos cuidados 
300302 Preferências pessoais incluídas no 
plano de cuidados 
300303 Doente / família incluídos no plano de 
cuidados 
300321  Doente / família incluídos no 
planeamento da alta 
300304 Recursos do doente identificados no 
plano da alta 
300305 Questões de segurança abordadas no 
plano da alta 
300308 Oportunidade dada para expressar 
preocupações sobre a conduta no autocuidado 

 
AF PPT 
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300312 Discussão de estratégias para 
atendimento das necessidades de cuidados  
300314 Preparo pessoal para lidar com 
problemas potenciais de saúde  
300316 Discussão de estratégias para voltar ao 
trabalho 
300317 Discussão de estratégias para voltar às 
atividades domiciliares  
300318 Discussão de estratégias para voltar às 
atividades comunitárias 

3012 Satisfação do 
Doente: ensino 

Saúde Percebida 
(V) 

Satisfação com a 
assistência (e) 

Questionário de Satisfação 
com o Projeto de 

Intervenção 

301210 Conhecimentos pessoais levados em 
consideração antes do ensino 
301219 Explicações dadas em termos 
compreensíveis 
301222 Explicação do diagnóstico médico 
301223 Explicação dos cuidados de 
enfermagem 
301205 Explicação dos efeitos terapêuticos dos 
medicamentos 
301206 Explicação dos efeitos secundários dos 
medicamentos 
301207 Explicação das razões dos tratamentos 
301215 Discusão das estratégias para melhorar 
a saúde 
301216 Explicação dos recursos de saúde 
disponíveis 
301218 Tempo para o doente aprender  
301220 Qualidade do material de instrução  
301221 Equipa que apoia o processo de 
aprendizagem 

 
AF PPT 

1623 
Comportamento 
de aceitação: 

Conhecimentos e 
Comportamento  

Comportamentos 
de Saúde (Q) 

 162301 Mantém uma lista de todos os medica-
mentos com dose e frequência 
162305 Ingere a dose correta 

AI PPT 
AIT PPT 
AF PPT 
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medicação 
prescrita 

1803 
Conhecimento: 
processo da 
doença  

Conhecimentos e 
comportamentos 
de saúde (IV) 

Conhecimentos de 
saúde (S) 

 180302 Processo específico da doença 180306 
Sinais e sintomas da doença 
180313 Efeito psicossocial da doença sobre o 
indivíduo 
180314 Efeito Psicossocial da doença na família 
180317 Fontes Respeitáveis de informações es-
pecíficas sobre a doença 

AI PPT 
AIT PPT 
AF PPT 

1808 
Conhecimento: 
medicação  

Conhecimentos e 
comportamentos 
de saúde (IV) 

Conhecimentos de 
saúde (S) 

Medication Adherence 
Raiting Scale (MARS) 

180802 Identificação do nome correto da medi-
cação 
180819 Efeitos terapêuticos da medicação 
180805 Efeitos secundários da medicação 
180810 Uso correto da medicação prescrita 

AI PPT 
AIT PPT 
AF PPT 

Quadro 7: Resultados esperados associados aos respetivos instrumentos e indicadores, comuns aos doentes que participaram no projeto de intervenção (Moorhead, 
Johnson, Maas, & Swanson, 2010). 
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AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Ao ter como ponto de partida os domínios (saúde funcional, saúde psicossocial, saúde percebida, 

saúde familiar e conhecimento e comportamento em saúde), que foram comuns aos 3 doentes no 2.ª 

contexto de intervenção, foi possível analisar os resultados obtidos deste conjunto de doentes, que foram 

sensíveis às intervenções de enfermagem realizadas, constituindo, portanto, determinados ganhos em 

saúde. Estes ganhos em saúde definem-se assim, como resultados de enfermagem.  Por forma a ser pos-

sível a sua apresentação, sistematizámos e analisámos os resultados de enfermagem, agrupando-os pelos 

respetivos domínios anteriormente referidos. Assim, apresentaremos a representação gráfica, numa pri-

meira instância sobre o domínio referente à saúde funcional, seguida do domínio saúde psicossocial, sa-

úde percebida, saúde familiar e finalmente sobre o domínio conhecimento e comportamento em saúde. 

 

1. Saúde funcional 

A saúde funcional diz respeito aos resultados que descrevem a capacidade para o desempenho 

em tarefas básicas da vida e, é constituída por 4 classes: manutenção de energia (A), crescimento e 

desenvolvimento (B), mobilidade (C) e autocuidado (D) (Moorhead, Johnson, Maas & Swanson, 2010). 

Tendo em consideração, a análise realizada aos diferentes PPT, a saúde funcional apresenta-se como o 

primeiro domínio a ter em consideração na demonstração dos dados referentes ao conjunto de doentes 

que integrou o projeto de intervenção em contexto comunitário. Partindo dos dados analisados, neste 

domínio, incidimos apenas sobre duas das classes que constituem a saúde funcional: 

• Manutenção de energia (classe A); 

• Autocuidado (classe D). 

 

1.1. Manutenção de energia (Classe A) 

Na classe A, referente à manutenção de energia, a melhoria do padrão de sono apresentou-se 

como uma das necessidades de ajuda identificadas pelos 3 doentes, contudo, ao passo que o doente (B) 

conseguia manter um padrão de sono recuperador com recurso a terapêutica, o doente (C) e o doente 

(D), apresentavam alterações funcionais relacionadas com o padrão de sono. As intervenções realizadas 
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com os doentes permitiram uma melhoria, o qual demonstramos através da representação gráfica que se 

segue65. 

 

 

Gráfico 10: Ganhos em saúde quanto ao indicador 000401 (horas de sono) 

 

 

 

Gráfico 11: Ganhos em saúde quanto ao indicador 000404 (qualidade do sono) 

 
65 Foram realizados ao longo de todos os “Planos de Projeto Terapêutico” (PPT), 3 momentos de avaliação: avaliação 
inicial do “Plano de Projeto Terapêutico” (AI PPT), avaliação intercalar do “Plano de Projeto Terapêutico” (AIT PPT) 
e avaliação final do “Plano de Projeto Terapêutico” (AF PPT). 
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Gráfico 12: Ganhos em saúde quanto ao indicador 000407 (rotina de sono) 

 

 

1.2. Autocuidado (Classe D) 

Por sua vez, ainda dentro do domínio da saúde funcional, a classe referente ao autocuidado apre-

sentou-se como uma das mais evidenciadas pelos doentes. De acordo com Moorhead, Johnson, Maas & 

Swanson (2010), nesta classe, dispomos dos resultados que, descrevem a capacidade do indivíduo 

cumprir atividades básicas e instrumentais  do quotidiano. Para a avaliação dos ganhos ao nível da saúde 

funcional no autocuidado, foram utilizados os indicadores propostos pela NOC 4.ª edição, os quais foram 

referidos no apêndice VI. No conjunto de indicadores seleccionados, é utilizada uma escala de lickert, que 

vai de 1 (gravemente comprometido) a 5 (não comprometido), sendo os ganhos em saúde referentes aos 

3 doentes, demonstrados através de exposição gráfica com recurso ao software excel.  

• Autocuidado: medicação não parenteral - 0307 

A toma da medicação apresenta-se aqui, tal como evidenciado na NOC 4.ª edição, como um 

autocuidado que deve ser executado pela própria pessoa. O “autocuidado: medicação não parenteral - 

0307” é definido como a “capacidade de administração de medicações orais e tópicas para alcançar 

objetivos terapêuticos de forma independente, com ou sem dispositivos auxiliares” (Moorhead, Johnson, 

Maas & Swanson, 2010: 200). Esta era uma questão bastante presente neste conjunto de doentes, sendo 

uma das suas preocupações a nível de autocuidado. Assim, foram seleccionados alguns indicadores que 

nos permitissem avaliar este resultado, nomeadamente: 030701 identificação da medicação, 030716 

monitorização dos efeitos terapêuticos e 030718 uso da medicação de acordo com a prescrição. 
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No gráfico que se segue, demonstramos os ganhos obtidos em saúde, em relação ao indicador 

030701 identificação da medicação. 

 

 

Gráfico 13: Ganhos em saúde quanto ao indicador 030701 (identificação da medicação) 

 

No que respeita ao indicador 030701, todos os doentes que participaram no PPT, conseguiram 

sempre identificar a sua medicação, contudo, apresentavam dificuldades quanto à monitorização dos 

efeitos terapêuticos da sua medicação, tendo sido necessário intervenção psicoeducacional neste âmbito. 

Este tipo de intervenção permitiu aos doentes compreender quais os efeitos terapêuticos da terapêutica 

que lhes tinha sido instituída, tendo sido notório também a evolução dos doentes a este nível. 

Efetivamente todos os doentes tiveram uma melhoria no que respeita à monitorização dos efeitos 

terapêuticos, mantendo no final do projeto o uso da medicação de acordo com a prescrição. Os gráficos 

que se seguem demonstram os ganhos em saúde obtidos, relativamente aos outros dois indicadores 

seleccionados. 
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Gráfico 14: Ganhos em saúde quanto ao indicador 030716 (monitorização dos efeitos terapêuticos) 

 

 

Gráfico 15: Ganhos em saúde quanto ao indicador 030718 (uso da medicação de acordo com a prescrição). 

 

• Autocuidado: atividades de vida diária (AVD) – 0300 

Segundo Moorhead, Johnson, Maas & Swanson (2010), o autocuidado: atividades de vida diária (AVD) 

é definido como a “capacidade de desempenhar as tarefas físicas mais básicas e as atividades de cuidado 

pessoal, de forma independente, com ou sem dispositivos auxiliares”. Tendo em conta os indicadores 

evidenciados, optámos por dois desses indicadores: o indicador 030005 arrumar-se e o indicador 030008 

andar. Estes indicadores foram escolhidos, uma vez mais, tendo presente a avaliação diagnóstica realizada 

aos doentes, as suas expetativas e os objetivos gerais traçados. Numa perspetiva global, os 3 doentes 

mantiveram ou melhoraram a nível destes dois indicadores, tal como demonstramos nos gráficos que se 

seguem. 
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Gráfico 16: Ganhos em saúde quanto ao indicador 030005 (Arrumar-se). 

 

 

Gráfico 17: Ganhos em saúde quanto ao indicador 030008 (Andar). 

 

No que respeita ao indicador 030008 (andar), também são verificadas melhorias em todos os doentes, 

tal como evidenciado no gráfico anterior, mas neste sentido, interessa também deixar presente que, um 

dos doentes (doente D), refere a este respeito “muitas vezes não se trata de não conseguir, por ter uma 

limitação…mas tenho tanta falta de energia, que nem sequer me consigo levantar da cama” (sic).  
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especificidade de cada doente contudo, foram levantados apenas alguns indicadores, que pareceram mais 

adequados face aos problemas do quotidiano referidos pelos doentes, dos quais se destacaram: 030601 

compra de itens alimentares, 030604 preparar refeições, 030607 comunica-se por escrito, 030609 

desempenho do trabalho doméstico, 030616 lavagem das próprias roupas, 030617 controlo da própria 

medicação não parenteral. Na sua globalidade, face às intervenções de enfermagem, foram obtidos 

ganhos em saúde para este resultado nos 3 doentes, tal como demonstramos nos gráficos que se seguem.  

 

 

Gráfico 18: Ganhos em saúde quanto ao indicador 030601 (Compra de itens alimentares). 

 

 

Gráfico 19: Ganhos em saúde quanto ao indicador 030604 (Preparar refeições). 
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Gráfico 20: Ganhos em saúde quanto ao indicador 030607 (Comunica-se por escrito). 

 

 

Gráfico 21: Ganhos em saúde quanto ao indicador 030609 (Desempenho do trabalho doméstico). 

 

Gráfico 22: Ganhos em saúde quanto ao indicador 030616 (Lavagem das próprias roupas). 
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Gráfico 23: Ganhos em saúde quanto ao indicador 030617 (Controlo da própria medicação não parenteral). 

 

 

2. Saúde Psicossocial 

A saúde psicossocial diz respeito aos resultados que descrevem o funcionamento psicológico e 

social, sendo este domínio constituído por 4 classes: bem-estar psicológico (M), adaptação psicossocial 

(N), autocontrolo (O) e interação social (P) (Moorhead, Johnson, Maas & Swanson, 2010). Tendo em 
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domínio, incidimos apenas sobre duas das classes que constituem a saúde psicossocial: 

• Bem-estar psicológico (M); 

• Autocontrolo (O). 

 

2.1. Bem-estar Psicológico (M) 

Segundo Moorhead, Johnson, Maas & Swanson (2010), a classe referente ao bem-estar psicológico 

(M), diz respeito aos resultados que descrevem a saúde emocional de um indivíduo. Assim, foram 

seleccionados os seguintes resultados: autoestima (1205) e o nível de ansiedade (1211). 

• Autoestima (1205) 

Para Moorhead, Johnson, Maas & Swanson (2010: 206) a autoestima é definida como “um julgamento 

pessoal do autovalor”. Neste sentido, a fim de ser possível avaliar este resultado, selecionámos o seguinte 
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conjunto de indicadores sugeridos pela NOC 4.ª edição: 120502 aceitação de autolimitações, 120505 

descrição de si mesmo, 120509 manutenção de boa apresentação e de higiene, 120521 descrição do 

sucesso no trabalho e por último, o indicador 120518 descrição de orgulho de si mesmo. Os ganhos 

obtidos a nível de cada um dos indicadores referidos, é demonstrado nos gráficos que se seguem. 

 

 

Gráfico 24: Ganhos em saúde quanto ao indicador 120502 (Aceitação de autolimitações). 

 

 

Gráfico 25: Ganhos em saúde quanto ao indicador 120505 (Descrição de si mesmo). 
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Gráfico 26: Ganhos em saúde quanto ao indicador 120509 (Manutenção da boa apresentação e da higiene). 

 

Gráfico 27: Ganhos em saúde quanto ao indicador 120521 (Descrição do sucesso no trabalho). 

 

Gráfico 28: Ganhos em saúde quanto ao indicador 120518 (Descrição de orgulho de si mesmo). 
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Além deste conjunto de indicadores, foi também aplicada a escala de autoestima de Rosenberg, 

permitindo-nos avaliar este resultado de uma forma bastante objetiva, através da utilização de um 

instrumento clínico. A escala de autoestima de Rosenberg encontra-se traduzida e adaptada à realidade 

portuguesa, apresentando-se como uma escala de autopreenchimento, simples e bastante acessível 

quanto à sua utilização, sendo constituída por 10 afirmações sobre o quanto a pessoa se sente ou não 

valorizada. Das 10 afirmações presentes nas escalas, 5 afirmações incidem em aspetos positivos e as 

outras 5 incidem em aspetos negativos. Cada uma das afirmações possui 4 possibilidades numa escala de 

lickert de 1 a 4, indo desde 1 concordo completamente a 4 discordo completamente. No final da aplicação 

da escala, são somadas todas as pontuações obtidas em cada uma das respostas, as quais podem variar 

entre 10 e 40, sendo a autoestima mais elevada consoante a pontuação global também o seja (Santos & 

Maia, 2003).  

O gráfico que se segue pretende demonstrar os ganhos obtidos para o conjunto de doentes, tendo 

por base os dados obtidos a partir da escala de autoestima de Rosenberg. 

 

 

Gráfico 29: Ganhos em saúde a nível da Autoestima de acordo com a Escala de Autoestima de Rosenberg aplicada 

durante o PPT. 

 

Tendo em consideração os resultados obtidos pelos indicadores selecionados a partir da NOC 4.ª 

edição e através da escala de autoestima de Rosenberg, é possível afirmar que os 3 doentes apresentaram 

melhorias a nível da autoestima.  
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• Nível de Ansiedade (1211) 

O nível de ansiedade (1211) é descrito por Moorhead, Johnson, Maas & Swanson (2010: 585) como a 

“gravidade de apreensão, tensão ou desassossego manifestado de uma fonte não identificada”. Por 

conseguinte, tendo em consideração os casos específicos dos 3 doentes, selecionámos um conjunto de 

indicadores sugeridos pela NOC 4.ª edição, nomeadamente: 121112 dificuldade de concentração; 121117 

ansiedade verbalizada; 121115 fadiga; 121129 distúrbios do padrão do sono; 121131 mudanças no padrão 

alimentar. A escala de medida deste conjunto de indicadores varia numa escala de lickert entre 1 (grave) 

e 5 (Nenhum), os quais demonstramos nos gráficos que se seguem. 

 

Gráfico 30: Ganhos em saúde quanto ao indicador 121112 (Dificuldade de concentração). 

 

Gráfico 31: Ganhos em saúde quanto ao indicador 121117 (Ansiedade Verbalizada). 
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Gráfico 32: Ganhos em saúde quanto ao indicador 121115 (Fadiga). 

 

Gráfico 33: Ganhos em saúde quanto ao indicador 121129 (Distúrbios do padrão de sono). 

 

Gráfico 34: Ganhos em saúde quanto ao indicador 121131 (Mudanças no padrão alimentar). 
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De uma forma global, verificaram-se melhorias quanto ao nível de ansiedade e, portanto, foram 

evidentes os ganhos em saúde para o conjunto dos 3 doentes que integraram o presente projeto de 

intervenção, nesta classe referente ao bem-estar psicológico. 

 

2.2. Autocontrolo (O) 

De acordo com Moorhead, Johnson, Maas & Swanson (2010: 137), a classe referente ao 

autocontrolo diz respeito aos “resultados que descrevem a habilidade de um indivíduo para conter um 

comportamento que possa ser emocionalmente ou fisicamente prejudicial a si mesmo ou a outras 

pessoas”. O autocontrolo da ansiedade (1402), segundo Moorhead, Johnson, Maas & Swanson (2010: 

171), é definido como as “ações pessoais para eliminar ou reduzir sensações de apreensão, tensão ou 

desconforto decorrentes de fontes não identificadas”.  

A fim de avaliarmos este resultado esperado, selecionámos um conjunto de indicadores sugeridos 

pela NOC 4.ª edição, sendo eles: 140201 monitorização da intensidade da ansiedade, 140205 

planeamento de estratégias de enfrentamento de situações stressantes, 140207 uso de técnicas de 

relaxamento e 140214 manutenção de sono adequado. Tendo em consideração que, a escala de medida 

deste conjunto de indicadores varia numa escala de lickert entre 1 e 5, em que 1 é (nunca demonstrado) 

e 5 é (consistentemente demonstrado), é possível afirmar que também a nível destes indicadores 

existiram melhorias nos doentes. Estes resultados são demonstrados na representação gráfica que se 

segue. 

 

 

Gráfico 35: Ganhos em saúde quanto ao indicador 140201 (Monitorização da intensidade da ansiedade). 
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Gráfico 36: Ganhos em saúde quanto ao indicador 140205 (Planeamento de estratégias de enfrentamento de 
situações stressantes). 

 

 

 

Gráfico 37: Ganhos em saúde quanto ao indicador 140207 (Uso de técnicas de relaxamento). 
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Gráfico 38: Ganhos em saúde quanto ao indicador 140214 (Manutenção do sono adequado). 

 

 

3. Saúde Percebida 

Segundo Moorhead, Johnson, Maas & Swanson (2010: 140), a saúde percebida (domínio V), engloba 

“os resultados que descrevem impressões sobre saúde e assistência de saúde individuais”, encontrando-

se inseridas neste domínio 3 classes: saúde e qualidade de vida (U), estado de sintoma (V) e satisfação 

com a assistência (e). 

Neste domínio referente à saúde percebida (V), tivémos em consideração apenas duas classes: 

• Saúde e Qualidade de vida (U); 

• Satisfação com a assistência (e). 

 

3.1.  Saúde e qualidade de vida (U) 

Na classe referente à saúde e qualidade de vida, encontram-se todos os “resultados que descrevem 

o estado de saúde e as circunstâncias de vida individuais percebidas” (Moorhead, Johnson, Maas, & 

Swanson, 2010: 140). Assim, tendo em consideração a classe saúde e qualidade de vida, foi selecionado 

o resultado referente ao bem-estar pessoal (2002). Para avaliar os ganhos em saúde em relação ao bem 

estar pessoal, foram utilizados 5 indicadores presentes na NOC 4.ª edição: 200201 desempenho das 

atividades de vida diárias, 200202 desempenho dos papéis usuais, 200203 relações sociais, 200205 saúde 

física e o indicador 200210 capacidade de expressar emoções, sendo utilizada como instrumento de 

medida, uma escala de lickert, que variou entre 1 (nem um pouco satisfeito) e 5 (completamente 
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satisfeito). Em todos os indicadores, foram visíveis as melhorias alcançadas pelo conjunto de doentes que 

integraram o projeto de intervenção, tal como demonstramos nos gráficos que se seguem. 

 

 

Gráfico 39: Ganhos em saúde quanto ao indicador 20021 (Desempenho das atividades diárias). 

 

 

 

Gráfico 40: Ganhos em saúde quanto ao indicador 200202 (Desempenho dos papéis usuais). 
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Gráfico 41: Ganhos em saúde quanto ao indicador 200203 (Relações Sociais). 

 

Gráfico 42: Ganhos em saúde quanto ao indicador 200205 (Saúde física). 

 

Gráfico 43: Ganhos em saúde quanto ao indicador 200210 (Capacidade de expressar emoções). 
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3.2. Satisfação com a assistência (e)  

A satisfação com a assistência, refere-se a uma das classes que constituem o domínio da saúde 

percebida, na qual e segundo Moorhead, Johnson, Maas & Swanson (2010: 141) os “resultados que 

descrevem percepções individuais sobre a qualidade e adequação da assistência de saúde fornecida”. 

Neste sentido, foram selecionados os seguintes resultados: 3013 satisfação do doente -aspectos técnicos 

dos cuidados, 3002 satisfação do doente – comunicação, 3003 satisfação do doente – continuidade dos 

cuidados, 3012 satisfação do doente – ensino. Neste sentido, avaliar a satisfação do doente, apresenta-

se como crucial num processo de cuidados de enfermagem pois, permite também, adequar as estratégias 

e intervenções atendendo à unicidade de cada pessoa. Posto isto, definimos um conjunto de indicadores 

presentes na NOC 4.ª edição, o qual foi apenas aplicado aquando da avaliação final de cada um dos 

“Planos de Projeto Terapêutico”. Numa perspetiva global, os 3 doentes avaliaram o conjunto de 

indicadores de resultados selecionados entre 4 (Muito Satisfeito) e 5 (Completamente Satisfeito), sendo 

os gráficos que ilustram essa avaliação pelos doentes, apresentados de seguida.  

 

 

Gráfico 44: Ganhos em saúde quanto à satisfação do doente: aspetos técnicos dos cuidados (3013). 
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Gráfico 45: Ganhos em saúde quanto à satisfação do doente: comunicação (3002). 
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Gráfico 46: Ganhos em saúde quanto à satisfação do doente: continuidade dos cuidados (3003). 
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Gráfico 47: Ganhos em saúde quanto à satisfação do doente: ensino (3012). 
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4. Saúde Familiar  

De acordo com Moorhead, Johnson, Maas & Swanson (2010: 142), a saúde famíliar que corresponde 

ao domínio VI, diz respeito aos “resultados que descrevem o estado de saúde, o comportamento ou o 

funcionamento da família como um todo ou de um indivíduo enquanto membro da família” e é 

constituído por 4 classes: desempenho do cuidador familiar (W), estado de saúde de um membro da 

família (Z), bem-estar familiar (X) e criação de filhos (d). Tendo em consideração, o conjunto de doentes 

que participou no presente projeto de intervenção, foi identificado como resultado esperado o bem-estar 

familiar (2601), já que, o doente encontra-se inserido num determinado contexto sociofamiliar, não se 

encontrando isolado numa ilha. Segundo Moorhead, Johnson, Maas & Swanson (2010: 211) o bem-estar 

familiar (2601) é definido como o “ambiente de apoio, conforme caracterizado pelas relações e metas dos 

membros da família”. Neste sentido, optámos por um conjunto de indicadores presentes na NOC 4.ª 

edição e que, nos possibilitam avaliar os ganhos obtidos para este resultado esperado: 260101 

participação conjunta nas atividades, 260105 participação em atividades de lazer, 260123 

estabelecimento de rotina familiar, 260115 discussão de assuntos relevantes à família. Este conjunto de 

indicadores foi avaliado de forma subjetiva, tendo em consideração as sessões e encontros tidos ao longo 

do projeto de intervenção com os doentes. Neste âmbito, foi notório o maior envolvimento dos doentes 

com a sua família, tendo sido obtidos ganhos a este nível, que demonstramos nos gráficos que se seguem. 

 

 

Gráfico 48: Ganhos em saúde quanto ao indicador 260101 (Participação conjunta nas atividades). 
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Gráfico 49: Ganhos em saúde quanto ao indicador 260105 (Participação em atividades de lazer). 

 

Gráfico 50: Ganhos em saúde quanto ao indicador 260123 (Estabelecimento de rotina familiar). 

 

Gráfico 51: Ganhos em saúde quanto ao indicador 260115 (Discussão de assuntos relevantes). 
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Pela representação gráfica evidenciada anteriormente, são perentórios os ganhos obtidos a este 

nível.  

 

5. Conhecimentos em Saúde e Comportamento 

O domínio IV, referente ao domínio conhecimentos em saúde e comportamento, engloba segundo 

Moorhead, Johnson, Maas & Swanson (2010: 138), os “resultados que descrevem atitudes, compreensão 

e ações relacionadas à saúde e a doenças”. Este domínio é constituído por 4 classes: comportamento em 

saúde (Q), crenças em saúde (R), conhecimentos em saúde (S) e controlo de riscos e segurança (T). Neste 

projeto de intervenção abordámos 2 classes:  

• Comportamento em saúde (Q); 

• Conhecimentos em saúde (S). 

Para que um processo de recovery acontença, é essencial dar ferramentas ao doente, é crucial 

capacitar o doente e, para tal, o doente deve ter consciência de si próprio, do seu estado de saúde e da 

sua doença. O doente deve estar capacitado com conhecimento adequado sobre o seu proceso de saúde 

e doença, sobre a sua terapêutica e sobre os cuidados a ter. Apenas dotado de conhecimento, o doente 

terá capacidade para cuidar de si próprio, por forma a ser o mais autónomo possível. Neste sentido, o 

papel do EESMP assume-se como basilar, ao transmitir conhecimento adequado ao doente e à família que 

promovam, emporwement e autonomia. 

 

5.1. Comportamento em saúde (Q) 

De acordo com Moorhead, Johnson, Maas & Swanson (2010: 138), esta classe diz respeito aos 

“resultados que descrevem as ações individuais para promover, manter ou restaurar a saúde”. Neste 

sentido, identificámos como resultado esperado: o comportamento de aceitação: medicação prescrita 

(1623). Este resultado esperado, encontra-se descrito por Moorhead, Johnson, Maas & Swanson (2010: 

228) como “ações pessoais de administração segura de medicamentos de modo a atender às metas 

terapêuticas recomendadas por um profissional de saúde”. Por conseguinte, identificámos 2 indicadores 

de resultado: 162301 mantém uma lista de todos os medicamentos com dose e frequência e 162305 

ingere a dose correta, tendo sido visíveis os ganhos obtidos a este nível. De seguida, demonstramos 

graficamente os ganhos obtidos para cada indicador. 
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Gráfico 52: Ganhos em saúde quanto ao indicador 162301 (Mantém uma lista de todos os medicamentos com 
dose e frequência). 

 

Gráfico 53: Ganhos em saúde quanto ao indicador 162305 (Ingere a dose correta). 
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para promover, manter e restaurar a saúde”. Indo ao encontro desta definição e dos “Planos de Projeto 

Terapêuticos” de cada um dos doentes identificámos 2 resultados esperados: 1803 conhecimento: 

processo da doença, 1808 conhecimento: medicação. Ao longo do projeto de intervenção, foi utilizada 

uma estratégia individual com cada um dos doentes, tendo sido as questões relacionadas com o processo 

da doença e com a medicação abordadas através de uma intervenção psicoeducacional individualizada, 

em que EESMP e doente criaram e estabeleceram uma relação e aliança terapêutica.  
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Em relação ao resultado esperado referente ao conhecimento: processo da doença (1803), 

Moorhead, Johnson, Maas & Swanson (2010: 322) descreve-o como o “alcance da compreensão 

transmitida sobre um processo específico da doença e a prevenção de complicações”. Assim, 

selecionámos um conjunto de 5 indicadores de resultados: 180302 processo específico da doença 180306 

sinais e sintomas da doença, 180313 efeito psicossocial da doença sobre o indivíduo, 180314 efeito 

psicossocial da doença na família e 180317 fontes respeitáveis de informações específicas sobre a doença. 

Relativamente ao resultado esperado 1803 conhecimento: processo da doença, foram evidentes os 

ganhos obtidos pelo conjunto de doentes em todos os indicadores selecionados, tal como demonstramos 

nos gráficos que se seguem. 

 

 

Gráfico 54: Ganhos em saúde quanto ao indicador 180302 (Processo específico da doença). 

 

Gráfico 55: Ganhos em saúde quanto ao indicador 180306 (Sinais e sintomas da doença). 
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Gráfico 56: Ganhos em saúde quanto ao indicador 180313 (Efeito Psicossocial da doença sobre o indivíduo). 

 

 

Gráfico 57: Ganhos em saúde quanto ao indicador 180314 (Efeito Psicossocial da doença na família). 

 

Por sua vez, o segundo resultado esperado, conhecimento: medicação (1808), é definido por Mo-

orhead, Johnson, Maas & Swanson (2010: 316) por “alcance da compreensão transmitida sobre uso se-

guro de medicações”. Neste sentido, identificámos 4 indicadores de resultados: 180802 identificação do 

nome correto da medicação, 180819 efeitos terapêuticos da medicação, 180805 efeitos secundários da 

medicação e 180810 uso correto da medicação prescrita. De uma maneira global, em todos os indicadores 

foram visíveis ganhos em saúde, os quais se encontram evidenciados de seguida, através da sua repre-
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Gráfico 58: Ganhos em saúde quanto ao indicador 180802 (Identificação do nome correto da medicação). 

 

 

 

Gráfico 59: Ganhos em saúde quanto ao indicador 180819 (Efeitos terapêuticos da medicação). 
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Gráfico 60: Ganhos em saúde quanto ao indicador 180805 (Efeitos secundários da medicação). 

 

 

Gráfico 61: Ganhos em saúde quanto ao indicador 180810 (Uso correto da medicação prescrita). 
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De acordo com Vanelli, Chendo, Gois, Santos & Levy (2011), esta escala consiste numa escala de autopre-

enchimento constituída por 10 itens, sendo a sua utilização simples, através de respostas de sim e de não. 

Nesta escala, a pontuação obtida pode variar entre 0 e 10, sendo o grau de adesão à terapêutica tanto 

 
66 Encontra-se em anexo IV a escala utilizada. 
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maior, quanto maior for a pontuação obtida. Assim, de acordo com o gráfico que de seguida será repre-

sentado, facilmente verificamos que existiram ganhos, contudo, os doentes que participaram neste pro-

jeto de intervenção apresentavam já um grau significativo de adesão à terapêutica, o que foi bastante 

importante para o seu processo de recovery. Estes resultados demonstram a importância do ensino por 

parte do EESMP no âmbito das questões relacionadas com a terapêutica, capacitando o doente com co-

nhecimento, promovendo a adesão à terapêutica e evitando assim o seu abandono. 

 

 

Gráfico 62: Ganhos em saúde obtidos de acordo a Escala de adesão terapêutica (MARS). 
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Gráfico 63: Representação do 1.º conjunto de respostas referente ao questionário de satisfação aplicado no final 
do projeto de intervenção. 

 

 

Gráfico 64: Representação do 2.º conjunto de respostas referente ao questionário de satisfação aplicado no final 
do projeto de intervenção. 
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Gráfico 65: Representação do 3.º conjunto de respostas referente ao questionário de satisfação aplicado no final 
do projeto de intervenção. 

 

 

Gráfico 66: Representação do 4.º conjunto de respostas referente ao questionário de satisfação aplicado no final 
do projeto de intervenção. 
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Gráfico 67: Representação do 5.º conjunto de respostas referente ao questionário de satisfação aplicado no final 
do projeto de intervenção. 
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Guião de questões para a Autoanálise da Interação 

________________________________________________________________ 

Procurando identificar a experiência e manter-se em contato consigo próprio no decurso das interações 

com os doentes, é responsabilidade do profissional: 

 

1. Reconhecer as sensações (quais são as sensações que identifico no meu corpo durante a intera-

ção com este doente?) 

 

2. Identificar as perceções 

▪ O que apreendo de todos os meus sentidos? 

▪ Como vejo o doente? – o que ouço? 

▪ Que comportamentos verbais e não verbais me colocam dificuldades? 

▪ O doente tem consciência desses comportamentos em mim? 

▪ Que pensará o doente dos meus comportamentos em relação a ele? 

 

3. Tomar consciência dos pensamentos 

▪ Que pensamentos tenho em relação ao doente? 

▪ Algum pensamento revela uma dificuldade relacional com o doente? 

▪ Que pedido de ajuda traduz o comportamento do doente? 

 

4. Identificar emoções 

▪ Que emoções identifico em mim na interação com o doente? 

▪ Ao longo da interação identifico a qualidade do contato relacional que existe entre os 

intervenientes? 

 

5. Clarificar motivações 

▪ Quais são as minhas expetativas relativamente ao doente? 

▪ O que estou tentado a dizer e a poder fazer? 

▪ O que me impede de dizer/fazer? 
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6. Perceber que o que diz/faz se relaciona com a forma como vivencia essa experiência com o 

doente. 

▪ Quais são os meus comportamentos referentes aos aspetos que não digo, entre mim e o 

doente? (fuga/evitamento/confronto/…?) 

▪ Quando estou na presença do doente, como avalio o meu grau de interesse, confiança e 

qualidade do contato. 

▪ Se a interação acontecer no decurso de um cuidado, como atuo no processo de cuidado 

ao doente? (realizo o cuidado sem conversar/interajo com serenidade/brusquidão…?) 

 
 
Quadro Resumo 
 

O que percebo O que sinto  O que penso Motivações 

(necessidades, finalidades, 

expetativas, intenções) 

O que digo/faço 

Do ambiente 

 

 

    

De mim 

 

 

    

Do doente 

 

 

    

 

        O Mestrando 

        ____________________ 
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MEDICATION ADHERENCE RATING SCALE (MARS) 

 

 

 SIM NÃO 

1. Alguma vez se esqueceu de tomar a sua medicação?   

2. Por vezes é descuidado a tomar a sua medicação?   

3. Quando se sente melhor, deixa, por vezes, de tomar a 

sua medicação?  

  

4. Por vezes, sente-se pior quando toma a medicação e 

deixa de tomar? 

  

5. Só tomo a medicação quando me sinto doente?   

6. Não é natural para a minha mente e para o meu corpo, 

ser controlado pela medicação? 

  

7. Os meus pensamentos são mais claros com a medica-

ção? 

  

8. Por estar a fazer a medicação posso prevenir ficar do-

ente? 

  

9. Sinto-me estranho com a medicação?   

10. A medicação faz com que eu me sinta cansado e lento?   

 

 

 


