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“Have I the courage to change? 

You're not alone in all this 

You're not alone I promise 

Standing together we can do anything” 

 

 

 

“Terei eu a coragem de mudar? 

Tu não estás sozinho em tudo isso 

Tu não estás sozinho, eu prometo 

Juntos podemos fazer qualquer coisa” 

(Sia) 
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RESUMO 

 

Este relatório apresenta o meu percurso de desenvolvimento ao longo de dois Estágios, 

I e II, realizados ambos no Centro de Respostas Integradas - CRI Sul Alentejo, no âmbito do 

Mestrado de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria, através de uma análise crítico-

reflexiva sobre os conhecimentos e as competências adquiridas. 

A escolha deste local para o meu estágio é justificado por entender se ali que poderia 

desenvolver as minhas capacidades profissionais, cujos objetivos eu pretendi concretizar no 

Mestrado de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria, propostos pelo Politécnico de Beja. 

Com a realização destes estágios procurei adquirir e desenvolver conhecimentos na área 

de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, essenciais para o meu futuro e crescimento 

como enfermeira especialista. Este relatório tem como objetivo geral promover conhecimentos 

e competências na área da adição em Saúde Mental e Psiquiátrica, e como objetivos 

específicos, realizar uma reflexão sobre as atividades desenvolvidas, analisar os objetivos 

gerais e específicos delineados no projeto de estágio e apresentar as competências 

alcançadas enquanto aluna de Mestrado de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria. 

 

Palavras-chave: Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica; Competências; Jogo. 
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ABSTRACT 

 

 This report presents my path of development over two stages, I and II, both held at 

Integrated Response Center - CRI Sul Alentejo, under the Masters in Nursing in Mental Health 

and Psychiatry, through a critical analysis. reflective on the knowledge and skills acquired. 

The choice of this location for my internship is justified by understanding whether I could 

develop my professional skills there, whose objectives I intended to achieve in the Master's 

Degree in Nursing in Mental Health and Psychiatry, proposed by the Polytechnic of Beja. 

With these internships, I sought to acquire and develop knowledge in the field of Mental 

Health and Psychiatric Nursing, essential for my future and growth as a specialist nurse. The 

general objective of this report is to promote knowledge and skills in the area of addiction in 

Mental and Psychiatric Health, and as specific objectives, to reflect on the activities developed, 

analyze the general and specific goals outlined in the internship project and present the skills 

achieved while student of the Master of Nursing in Mental Health and Psychiatry. 

 

Keywords: Mental Health and Psychiatric Nursing; Skills; Match. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No âmbito do Curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria, da 

Escola Superior de Saúde, do Instituto Politécnico de Beja, foi-me proposto desenvolver um 

relatório de estágio. De acordo com o plano de estudos do curso, este Mestrado apresentava 

dois estágios: o primeiro estágio era composto por 144 horas e o segundo estágio contava 

com 388 horas, sendo eles realizados no CRI Sul Alentejo. 

A escolha deste local de estágio deveu-se ao facto de ter curiosidade em desenvolver 

conhecimentos e aptidões em projetos na área da adição em Enfermagem de Saúde Mental 

e Psiquiatria e como enfermeira exercer funções numa unidade de cuidados paliativos. Senti 

a necessidade de adquirir mais capacidades para realizar intervenções psicoterapêuticas, 

pois quer no doente paliativo, como no indivíduo com comportamento aditivo, ambos 

apresentam necessidades que comportam fatores físicos, psicológicos e existenciais, 

necessitando, assim, de cuidados especializados. 

O CRI Sul Alentejo foi a instituição escolhida para conhecer uma outra realidade de 

prevenção e intervenção, nomeadamente em indivíduos com comportamentos aditivos, que 

ia ao encontro do desenvolvimento de competências dos objetivos que estabeleci no Mestrado 

de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria. 

De acordo com o Regulamento de Competências Específicas do Enfermeiro Especialista 

em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, os cuidados de enfermagem têm como 

objetivo auxiliar o indivíduo a “manter, melhorar e recuperar a saúde, ajudando-o a atingir a 

sua máxima capacidade funcional tão rapidamente quanto possível”, sendo que os indivíduos 

que apresentam sofrimento ou têm uma perturbação mental, acabam por obter resultados 

eficazes quando são cuidados por Enfermeiro Especialista em Enfermagem em Saúde Mental 

e Psiquiátrica (EEESMP), reduzindo a inabilidade que estas perturbações acarretam.  

A enfermagem de saúde mental e psiquiátrica promove a saúde mental, previne, realiza 

o diagnóstico e intervém, utilizando competências psicoterapêuticas que possibilitam ao 

EEESMP agir na “promoção da saúde mental e na prevenção da doença, tratamento e 

reabilitação psicossocial” e para além disso permite desenvolver conhecimentos na área 

terapêutica, mobilizando “as competências psicoterapêuticas, psicossociais e 

psicoeducacionais” (Ordem dos Enfermeiros, 2018). 
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Segundo o Artigo 4 do Regulamento n.º 515/2018, as competências específicas da ação 

dos enfermeiros especialistas são: 

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

mercê de vivências e processos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e 

profissional; 

 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; 

 Presta cuidados psicoterapêuticos, sócioterapêuticos, 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.” 

Assim este relatório, pelo qual se procura apresentar as competências desenvolvidas ao 

longo dos dois estágios, tem como objetivo geral: apresentar os conhecimentos e as 

competências adquiridas na área da adição em Saúde Mental e Psiquiátrica e como objetivos 

específicos: realizar uma reflexão sobre as atividades desenvolvidas; analisar os objetivos 

gerais e específicos delineados no projeto de estágio e apresentar competências alcançadas 

enquanto aluna de EEESMP. 

A estrutura do relatório inicia-se com uma introdução, a que se segue um capítulo que 

aborda a caracterização do local de estágio. Posteriormente apresenta-se o enquadramento 

teórico de adições presentes no CRI Sul Alentejo e de seguida aborda-se os aspetos 

importantes dos estágios, analisando as atividades que foram desenvolvidas para a aquisição 

de competências como ESSSMP. Termina o relatório com uma breve conclusão, seguida das 

referências bibliográficas, dos apêndices e dos anexos. 
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2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL DO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

Os dois estágios foram realizados no CRI Sul Alentejo, inserido na ARS Alentejo − 

Administração Regional de Saúde e que se identifica como “Programas de Respostas 

Integradas que são planos de intervenção específicos, integrando respostas interdisciplinares 

e multissetoriais, com alguns ou todos os tipos de intervenção (prevenção, dissuasão, redução 

de riscos e minimização de danos, tratamento e reinserção) e que decorre dos resultados do 

diagnóstico de um território identificado como prioritário”, a comportamentos aditivos e 

dependências de substâncias psicoativas ou ilícitas (Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências, 2017: 1). 

O serviço funciona das 9:00 às 15:30 e é constituído por: 

 Uma sala administrativa; 

 Uma sala de sessões psicoterapêuticas; 

 Um gabinete de enfermagem; 

 Um gabinete do enfermeiro-chefe; 

 Dois gabinetes para os psicólogos; 

 Um gabinete médico; 

 Uma sala de Programa de Substituição Opiácea-PSO; 

 Uma farmácia; 

 Uma copa; 

 Um balneário; 

 Uma casa de banho.  

O CRI Sul Alentejo realiza intervenções, nomeadamente em 5 concelhos: Alcácer do Sal, 

Grândola, Santiago do Cacém, Sines e Odemira, que apresentam cerca de 100.895 

habitantes.  

É constituído por: 

 Médicos; 

 Enfermeiros; 

 Psicólogos; 

 Assistentes operacionais; 

 Assistentes técnicos; 

 Técnicos Psicossociais; 
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 Técnicos Superiores de Serviço Social. 

Estes profissionais estão inseridos na Equipa de Prevenção e Intervenção Comunitária e 

na Equipa de Tratamento e Reinserção. 

Na prevenção e Intervenção Comunitária, o objetivo da prevenção é: 

 Possibilitar a cada indivíduo conduzir a sua vida, por consideração pela pessoa, pelas 

suas vontades e dificuldades; 

 Interessar-se pelos indivíduos, por consumidores de substâncias ilícitas ou não ilícitas; 

 Reduzir os problemas de saúde, como comportamentos que possam estar 

relacionados; 

 Aumentar os fatores de proteção e reduzir os fatores de risco; 

 Consciencializar a capacidade ou incapacidade de gerir o risco.  

No CRI Sul Alentejo, a prevenção e intervenção comunitária é realizada em ambientes 

escolar, comunitário, prisional, laboral e recreativo. Para além disso, na prevenção existem 

algumas propostas para os técnicos ou outros profissionais, como capacitar esses 

profissionais para a prevenção de comportamentos aditivos e realizar formação; para os 

jovens inserir programas, projetos orientadores ou ações e campanhas de 

informação/sensibilização e para as famílias realizar oficinas temáticas. 

No tratamento e reinserção realiza-se a intervenção em indivíduos que apresentam 

consumos de substâncias lícitas: álcool; de substâncias ilícitas: canábis, cocaína, heroína ou 

recreativas, e adição sem substância: jogo e novas tecnologias. Na sala do PSO é o local 

onde se administra a solução de cloridrato de metadona aos indivíduos e se prepara a mesma 

para ser distribuída pelos concelhos. 

No CRI Sul Alentejo, o encaminhamento é realizado pelo próprio indivíduo, familiares, 

amigos ou serviços, e posteriormente é realizado o acolhimento pelos técnicos psicossociais.  

Na primeira consulta de intervenção a equipa que a presta é a psicologia clínica, 

medicina, enfermagem e serviço social.1 

 

  

                                                           
1 Informação cedida pela equipa do CRI  
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3. CONTEXTO TEÓRICO 

 

 O EESMP deve apresentar e desenvolver alguns conhecimentos teóricos específicos ao 

indivíduo com comportamento aditivo. Para isso, é necessário expor e desenvolver algumas 

adições com e sem substâncias para as compreender melhor, identificar as suas 

consequências e que intervenções psicoterapêuticas o ESSMP pode apresentar. 

 

 

3.1 ALCOOLISMO 

O álcool é uma substância que tem vindo a acompanhar a sociedade desde os nossos 

antepassados, que ocupou e ocupa um lugar em todas as culturas, sendo elemento presente 

quer nos rituais religiosos, quer nas comemorações, quando se realiza algum brinde, como 

aponta Moura (2011). De acordo com o mesmo autor, através da história, o álcool tem 

apresentado várias funções, como parte constituinte de perfumes, de medicação ou até 

mesmo de poções mágicas. Ao longo do tempo e com a revolução industrial, as bebidas 

alcoólicas multiplicaram-se e aprofundou-se um maior relacionamento entre os homens e o 

álcool, nomeadamente no seu consumo. 

“As bebidas alcoólicas apresentam por um lado produtos transbordantes de 
significados, como o vinho no catolicismo ou na sofisticação da culinária e do 
comércio industrial e por outro lado, o uso excessivo dessas bebidas pode originar 
um grave transtorno de saúde pública mundial” (Garcia, 2013:7). 

Thomas Trotter, psiquiatra americano, referiu que o alcoolismo é uma doença e o autor 

Magnus Huss “introduziu o conceito de alcoolismo crónico, estado de intoxicação pelo álcool 

que se apresentava com sintomas físicos, psiquiátricos ou mistos”, de acordo com Garcia 

(2013: 6). 

O alcoolismo depende da “interação de fatores biológicos e culturais, que determina se o 

indivíduo se vai relacionar com a substância, em um processo de aprendizado individual e 

social do modo de consumir bebidas alcoólicas” (Jomar, 2014: 28).  

De acordo com Azevedo, (2006) o indivíduo que apresenta a dependência do alcoolismo 

apresenta inicialmente uma diminuição de “repertório”, ou seja o indivíduo bebe de acordo 

com os seus horários, com a quantidade e com o tipo de bebida. Com o decorrer do tempo, 

passa a beber com uma maior frequência, até consumir todos os dias, em elevadas 

quantidades e consumindo de um modo compulsivo e incontrolável. Apresenta um 
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comportamento que prioriza o ato de beber, mesmo em situações que não são socialmente 

aceitáveis, como no trabalho ou a conduzir. Existe a necessidade de ingerir elevadas doses 

de álcool e quando ocorre uma diminuição do consumo de álcool e aparecem sinais e 

sintomas de abstinência, que podem ser leves inicialmente, depois intermitentes e em fases 

mais avançadas manifestam-se em sintomas físicos com tremores, náuseas, vómitos, 

sudorese, cefaleias, tonturas; em sintomas afetivos com irritabilidade, ansiedade, inquietação 

e sensoroperceção, ou seja, pesadelos, ilusões, alucinações. Nesta fase ocorrem um alívio 

dos sintomas de abstinência ao ingerir álcool e uma “perceção subjetiva da necessidade de 

beber” (Azevedo, 2006: 250). 

Segundo o SICAD (2017: 200), “a frequência de consumo de bebidas alcoólicas na 

população geral varia de forma considerável consoante a região do país. O Algarve não é 

apenas a região onde, entre a população geral, há uma maior proporção de consumidores de 

álcool, seja ao longo da vida, nos últimos 12 meses ou nos últimos 30 dias, mas é também 

onde se regista a maior percentagem (30%) de consumidores recentes que tomam bebidas 

alcoólicas diariamente ou quase diariamente. Em segundo lugar, a curta distância, encontra-

se a Região Autónoma dos Açores (28%), enquanto a Região Autónoma da Madeira (7%) se 

destaca por ser, de longe, a região com menos consumidores recentes que beberam álcool 

numa base diária ou quase diária, bem abaixo da média nacional (20%). É possível constatar 

que, neste caso, quem se destacou por um maior frequência de consumo (diário ou quase 

diário) foi a Região Autónoma dos Açores (52%), ainda que a diferença para as regiões do 

Alentejo (51%) e Norte (50%) seja pequena. Isto é, embora o Algarve seja região que regista 

as maiores prevalências de consumo diário ou quase diário nos últimos 30 dias entre os 

inquiridos, quando a análise se limita aos consumidores atuais, o mesmo não se verifica. A 

Região Autónoma da Madeira (17%) é a região onde menos consumidores atuais beberam 

bebidas alcoólicas numa base diária e onde mais beberam de uma forma esporádica, isto é, 

menos de uma vez por semana (32%). Os Açores (6%) destacam-se por ser, de longe, a 

região onde menos consumidores atuais beberam de uma forma esporádica, bem abaixo da 

média nacional (21%)”2 

De acordo com um estudo realizado pelo SICAD entre abril e maio de 2020, e tendo como 

população alvo 950 consumidores de álcool, determinou-se que durante o confinamento da 

pandemia da Covid-19, “21% das pessoas passaram a beber mais, enquanto 37% 

continuaram a beber o mesmo” (Observador, 2021:1). O fato de alguns indivíduos 

consumirem menos álcool deve-se de “não apresentarem companhia das pessoas com quem 

                                                           
2 Estes dados foram recolhidos em 2016 



 
 

19 
 

Perturbação no Jogo 

costumava beber (45%), o gostar de beber apenas fora de casa, em ambiente festivo (35%) 

e o procurar um estilo de vida mais saudável possível devido à pandemia (34%)” (Observador, 

2021:1). 

Os indivíduos que consumiram mais álcool apresentavam como motivos “o ter mais tempo 

livre de obrigações e responsabilidades (40%) e a necessidade de algo que os ajude a relaxar 

e a acalmar (37%) ou de algo que os ajude a animar (22%). O aumento da frequência do 

consumo de bebidas alcoólicas (78%) e da quantidade por ocasião (22%) são as alterações 

de comportamento manifestadas pelas pessoas que passaram a beber mais durante a 

pandemia” (Observador, 2021:1). 

 

 

3.1.1. Fases 

De acordo com National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (2004: 900), existem 

algumas fases da intoxicação pelo álcool: 

 “Entre 0,01-0,05 g/100 ml de sangue, ocorre a fase subclínica: comportamento normal; 

 Entre 0,03-0,12 g/100 ml de sangue, ‘instala-se’ a fase de euforia: “euforia leve, 

sociabilidade, indivíduo torna-se mais falante, aumento da autoconfiança, desinibição, 

diminuição da atenção, da capacidade de julgamento e diminuição da habilidade de 

desenvolver testes”; 

 Entre 0,09-0,25 g/100 ml de sangue, surge a fase  de excitação: “instabilidade e 

prejuízo do julgamento e da crítica, prejuízo da perceção, memória e compreensão, 

diminuição da resposta sensitiva e retardo da resposta reativa, diminuição da acuidade 

visual e visão periférica, incoordenação sensitivo-motora, prejuízo do equilíbrio e 

sonolência”; 

 Entre 0,18-0,30 g/100 ml de sangue, a fase de confusão: “desorientação, confusão 

mental e adormecimento, estados emocionais exagerados, prejuízo da visão e da 

perceção da cor, forma, mobilidade e dimensões, aumento da sensação de dor, 

incoordenação motora, fala arrastada, apatia e letargia”; 

 Entre 0,25-0,40 g/100 ml de sangue, a fase de estupor: inércia generalizada, prejuízo 

das funções motoras, diminuição importante da resposta aos estímulos, 

incoordenação motora, incapacidade de deambular ou coordenar os movimentos, 

vómitos e incontinência, prejuízo da consciência, sonolência ou estupor”; 
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 Entre 0,35-0,50 g/100 ml de sangue, a fase de coma: “inconsciência, reflexos 

diminuídos ou abolidos, temperatura corporal abaixo do normal, incontinência, prejuízo 

da respiração e circulação sanguínea e possibilidade de morte”; 

 Superior de 0,50 g/100 ml de sangue,  a fase de morte: “Morte por bloqueio respiratório 

central”. 

 

 

3.1.2 Fisiopatologia 

Segundo Andrade (2019), o etanol é uma substância depressora do sistema nervoso 

central e afeta vários neurotransmissores no cérebro, como o ácido gama-aminobutírico 

(GABA) e o glutamato. O ácido gama-aminobutírico é um neurotransmissor inibitório do 

sistema nervoso central, sendo que existem dois recetores para esse neurotransmissor: o 

ácido gama-aminobutírico alfa e o ácido gama-aminobutírico beta. O ácido gama-

aminobutírico alfa é estimulado pelo álcool e causa o relaxamento e sedação do organismo 

(Andrade, 2019).  

O glutamato é o neurotransmissor excitatório que tem como função a memória e 

cognição. O álcool modifica a ação do glutamato no cérebro e diminui a “neurotransmissão do 

glutamato excitatória” e devido a estes efeitos de inibição, o consumo de álcool aumenta os 

recetores no “hipocampo que é uma área importante para a memória e envolvida em crises 

convulsivas” (Andrade, 2019: 13). 

 

 

3.1.3 Causas 

A dependência do álcool pode apresentar algumas causas, segundo Alonso (2006): 

 Consumo frequente de álcool, causando dependência física; 

 Idade, ou seja, quanto mais cedo se inicia, maior o risco da dependência; 

 Antecedentes familiares; 

 Depressão; 

 Ansiedade; 

 Fatores sociais e culturais, como ter amigos ou familiares que bebem regularmente; 

 Mistura de medicamentos com álcool. 
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3.1.4 Critérios de diagnóstico 

De acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID), existe a classificação 

F10: “Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de álcool”: 

 “F10.0: Intoxicação aguda; 

 F10.1: Uso nocivo; 

 F10.2: Síndrome de dependência; 

 F10.3: Estado de abstinência; 

 F10.4: Estado de abstinência com delirium; 

 F10.5: Transtorno psicótico; 

 F10.6: Síndrome amnésica; 

 F10.7: Transtorno psicótico residual e de início tardio; 

 F10.8: Outros transtornos mentais e de comportamento; 

 F10.9: Transtorno mental e de comportamento não específico.” 

De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM 

V, 2014), o transtorno por uso de álcool é um padrão problemático, que leva ao 

comprometimento ou sofrimento clinicamente significativos e que se manifesta pelo menos 

dois dos seguintes critérios, ocorrendo durante um período de 12 meses: 

1. “Álcool é consumido em maiores quantidades ou por um período mais longo do que o 

pretendido.  
2. Existe um desejo persistente ou esforços malsucedidos no sentido de reduzir o uso de 

álcool.  
3. É gasto muito tempo em atividades necessárias para a obtenção de álcool. 
4. Grande apego, forte desejo ou necessidade de usar álcool.  
5. Uso recorrente de álcool, resultando no fracasso em desempenhar papéis importantes 

no trabalho, na escola ou em casa. 
6. Uso continuado de álcool, apesar de os problemas sociais ou interpessoais 

persistentes ou recorrentes causados ou exacerbados pelos seus efeitos. 
7. Atividades sociais, profissionais ou recreativas importantes são abandonadas em 

virtude do uso de álcool. 
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8. Uso recorrente de álcool em situações nas quais isso representa perigo para a 

integridade física; 
9. O uso de álcool é mantido apesar da consciência de ter um problema físico ou 

psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado ou exacerbado pelo 

álcool.” 

O transtorno pode ser caracterizado como leve na presença de 2 ou 3 sintomas; 

moderado perante a presença de 4 ou 5 sintomas ou grave com a presença de 6 ou mais 

sintomas. 

 

 

3.1.5 Abordagem terapêutica 

Para (Di Clemente, 2016:115)  existem algumas intervenções importantes que podem ser 

abordadas com o indivíduo, como: 

 “Perceber com o indivíduo como é o seu consumo de álcool e os limites, “fazendo 

visualizar como suas relações estão ligadas ao álcool e como influência a sua vida”; 

 Analisar com o indivíduo se não bebesse, o que poderia ser diferente na vida dele; 

 Discutir a perceção que o indivíduo tem dos efeitos do álcool e facilitar o acesso a 

informação sobre estes danos; 

 Se existe alguém que o estimule a beber; 

 Realizar objetivos de consumo; 

 Realizar estratégias para evitar intoxicações; 

 Incentivar o doente a realizar registos do seu consumo diário, como as situações em 

que este consumo ocorreu; 

 Solicitar exames que possam ajudar o indivíduo; 

 Realizar próximas entrevistas.” 

 

 

3.2 SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

Segundo Ribeiro (2006: 271), as substâncias psicoativas alteram o estado psíquico de 

um indivíduo, sendo que existem várias drogas que apresentam um “potencial de abuso, ou 

seja, são passíveis de autoadministração repetida e consequente ocorrência de fenómenos”, 
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como a intoxicação (administração de substâncias que provocam alterações físicas ou 

psíquicas), tolerância (necessidade de elevadas doses para se obter o efeito que se deseja), 

abstinência (“desenvolvimento de alterações de comportamento, fisiológicas e cognitivas 

devido à cessação de substâncias”) e a dependência (alterações fisiológicas, 

comportamentais e cognitivas em que a administração de substâncias tornam-se prioridade). 

De acordo com Belin (2016: 42), a administração de qualquer substância que provoque o 

sofrimento “clinicamente significativo ou comprometimento, antes especificados pelos termos 

‘abuso’ e ‘dependência’  foram substituídos por “perturbação por uso de substâncias” 

Citando dados estatísticos disponibilizados pelo SICAD (2017: 11), “o consumo 

experimental (pelo menos uma experiência de consumo ao longo da vida) de substâncias 

psicoativas ilícitas diz respeito à canábis sendo a substância que apresenta maiores 

prevalências Dos 7,6% registados em 2001, sobe para 11,7% em 2012, descendo em 2012 

para os 9,4%, para voltar a subir em 2016/17 para os 11%. Todas as outras substâncias 

psicoativas ilícitas consideradas apresentam prevalências de consumo ao longo da vida 

inferiores a 1,5%; registaram aumentos entre 2001 e 2007, e descidas (em alguns casos, 

manutenção de valores) entre 2012 e 2016/17”. 

Segundo dados estatísticos colhidos pelo VEJA (2020:1), “houve um aumento expressivo 

nos atendimentos de dependentes químicos durante a quarentena” e os dados do Ministério 

da Saúde apresentam um aumento dos pedidos de ajuda pelo aumento de consumo de 

substâncias ilícitas de 54% entre março e junho de 2020. 

Os motivos do aumento desta adição deve-se “à depressão desencadeada pela crise de 

saúde mais traumática, a perda do emprego, a queda da renda e as brutais incertezas sobre 

o futuro. Outros motivos deve-se às restrições de circulação, sendo que muitos indivíduos não 

conseguem realizar suas habituais reuniões, necessitando dessa ajuda e suporte 

psicoterapêutico VEJA (2020:1. 

 

Segundo o DSM V (2014: 481), a perturbação por uso de substâncias é classificada como 

leve, moderada e grave, e o seu diagnóstico é estabelecido pelo seguinte: 

A. “Padrão problemático de uso de determinada substância, que leve ao 

comprometimento ou sofrimento clinicamente significativo, percebido pelo menos dois 

dos critérios a seguir, que devem ocorrer pelo período mínimo de 12 meses:  



 
 

24 
 

Perturbação no Jogo 

 A substância é frequentemente consumida em maiores quantidades ou por um 

período de tempo maior que o pretendido; 

 Desejo persistente ou esforços malsucedidos na tentativa de reduzir ou controlar 

o uso da substância; 

 Muito tempo gasto em atividades relacionadas com a obtenção, utilização ou 

recuperação dos efeitos do uso da substância; 

 Grande apego, desejo intenso ou mesmo necessidade de usar a substância; 

 Uso recorrente da substância, que resulta em fracassos no desempenho de 

papéis em casa, no trabalho ou na escola; 

 Uso contínuo da substância, apesar dos problemas sociais ou interpessoais 

persistentes ou recorrentes causados ou piorados por seus efeitos; 

 Abandono ou redução de atividades sociais, profissionais ou recreativas 

importantes para o indivíduo devido ao consumo de substâncias; 

 Uso contínuo da substância mesmo em situações nas quais esse consumo 

represente riscos à integridade física; 

 O consumo é mantido apesar da consciência de se ter um problema físico ou 

psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado ou exacerbado 

por esse uso; 

 Tolerância, definida como: efeito acentuadamente menor com o uso continuado 

da mesma quantidade de substância e/ou necessidade de quantidades 

progressivamente maiores de substância para atingir o mesmo grau de 

intoxicação; 

 Abstinência manifestada por: síndrome de abstinência característica da 

substância utilizada e/ou uso da substância ou de similares na intenção de evitar 

os sintomas de abstinência”. 

 

 

3.2.1 Fisiopatologia 

Atualmente não existem respostas pontuais e definidas que justifiquem a dependência de 

substâncias ilícitas, existindo várias teorias que defendem que a motivação está relacionada 

com o consumo e a existência de um sistema de ‘recompensa’ que comanda as necessidades 

fundamentais à sobrevivência do indivíduo, sendo que as atividades estimulantes ativam o 
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circuito córtico-límbico e libertam neurotransmissores que provocam a sensação de bem-estar 

e prazer (Tamelini, 2007). 

Na dependência química ocorre a libertação de dopamina, o “que promove uma maior 

aprendizagem no sistema de recompensa” e aumenta os níveis de glutamato que promove o 

comportamento de dependência da droga (Volkow, 2015: 715). 

 

 

3.2.2 Intoxicação 

De acordo com o DSM V (2014, cit por Tamaleni, 2007: 1050) “a intoxicação é a síndrome 

reversível e específica devido à ingestão de uma substância, composta de alterações 

comportamentais, psicológicas ou fisiológicas clinicamente significativas e mal adaptativas 

(efeito da substância sobre o sistema nervoso central)”. 

 

3.2.2.1 Perturbação no uso de sedativos, hipnóticos ou ansiolíticos 

A intoxicação por estas substâncias deve-se a uma ação depressora do sistema nervoso 

central que atua sobre os recetores do ácido gama-aminobutírico (Volkow, 2015). 

Existem diversas consequências provocadas pela dependência destas substâncias 

como: défice cognitivo, défice na memória, défice na coordenação motora, comportamento 

agressivo, labilidade emocional, depressão respiratória, hipotensão, bradicardia, overdose, 

originando a morte. Um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: discurso arrastado, 

descoordenação, marcha instável, nistagmo, défice cognitivo, e coma (Julião, 2012). 

 

3.2.2.2 Perturbação no uso de canábis 

 Esta substância é extraída da planta canábis.  

 Os principais sinais e sintomas do uso agudo são: olhos vermelhos, tosse crónica, 

alterações nas funções cognitivas e instabilidade emocional (OMS, 2018). Existem diversas 

consequências provocadas pela dependência destas substâncias como o absentismo, 

redução do interesse nas atividades escolares ou laborais, alterações comportamentais ou 

psicológicas como défice de coordenação motora, euforia, ansiedade, sedação, letargia e 
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disforia. Dois ou mais dos seguintes sinais ou sintomas (duas horas após o uso de canábis) 

são conjuntivite, aumento de apetite, boca seca e taquicardia (OMS, 2018). 

 

3.2.2.3 Perturbação no uso de estimulantes 

 Segundo Tamelini (2007: 1056), os estimulantes do sistema nervoso central incluem a 

cocaína e as anfetaminas. A cocaína bloqueia a recaptação de dopamina e causa o aumento 

do neurotransmissor na fenda sináptica. As anfetaminas “aumentam a libertação de 

neurotransmissores das terminações nervosas, como a dopamina, serotonina e 

noradrenalina.” 

 Existem diversas consequências provocadas pela dependência destas substâncias; são 

elas a sensação instantânea de bem-estar, de confiança e de euforia; podem desenvolver-se 

rapidamente as alterações comportamentais dramáticas, como o comportamento catatónico, 

o isolamento social e o comportamento agressivo; a disfunção sexual; o discurso incoerente, 

as cefaleias, as ideias de referência, os zumbidos, a ideação paranoide, as alucinações 

auditivas ou táteis, a depressão, a ideação suicida, a irritabilidade, a perturbação psicótica, 

euforia e a ansiedade (DSM V, 2014). 

 

3.2.2.4 Perturbação no uso de opioides 

 Segundo Roma (2016), os opioides podem ser naturais: morfina ou codeína; 

semissintéticos: heroína e sintéticos: fentanil, que são derivados do ópio e o seu principal local 

de ação são os recetores opioides no sistema nervoso central.  

 Existem diversas consequências provocadas pela dependência destas substâncias como 

secura boca e nariz, obstipação grave, comprometimento acuidade visual (constrição pupilar), 

esclerose das veias, endocardite bacteriana, alterações comportamentais ou psicológicas 

clinicamente significativas, como euforia inicial, apatia, disforia, agitação, lentificação 

psicomotora e compromisso do juízo crítico (DSM V, 2014) 

 

3.2.2.5 Perturbação no uso de alucinogénios 

 Os alucinogénios são substâncias naturais ou sintéticas que “induzem alterações 

sensopercetivas”, sem que ocorra a estimulação ou depressão do sistema nervoso central 
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(Tamelini, 2007: 1057). Os mais conhecidos alucinogénios são: fenciclidinas, 

fenilalquilaminas, ecstazy, indolaminas e ergolinas (DSMV, 2014). 

 Existem diversas consequências provocadas pela dependência destas substâncias como 

alterações da perceção, alterações comportamentais e psicológicas problemáticas, 

ansiedade, depressão, ideação paranoide e a presença de dois ou mais dos seguintes após 

uma hora de uso, como a dilatação pupilar, taquicardia, sudorese, palpitações, visão turva, 

tremores e descoordenação (DSM V, 2014) 

 

 

3.2.3 Abstinência 

 De acordo com o DSM V (2014, cit por Tamaleni, 2007, p. 1051), é “um síndrome 

específico a uma determinada substância, que surge devido à interrupção ou à redução no 

consumo da mesma provocando sofrimento e impacto clinicamente significativos em diversas 

áreas no funcionamento global do indivíduo.” 

 

3.2.3.1 Perturbação no uso de Sedativos, hipnóticos ou ansiolíticos 

 De acordo com a DSM V (2014), ocorrem dois ou mais sintomas dos seguintes expostos, 

dentro de várias horas e até 5 dias de cessação de consumo, como hiperatividade 

autonómica, tremores, insónia, náuseas ou vómitos, alucinações ou ilusões visuais, táteis ou 

auditivas transitórias, agitação psicomotora, ansiedade e convulsões. 

 

3.2.3.2 Perturbação no uso de canábis 

 Quando se manifestam três ou mais dos seguintes sinais e sintomas após cessação do 

uso que são a irritabilidade, a raiva ou agressão, o nervosismo ou a ansiedade, as dificuldades 

no sono, a diminuição do apetite ou a perda de peso, a inquietação, e como sintomas físicos, 

a dor abdominal, os tremores, a sudorese, a febre, os calafrios e as cefaleias (DSM V, 2014) 
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3.2.3.3 Perturbação no uso de estimulantes 

 Relativamente a estas substâncias, em abstinência, presencia-se o humor disfórico e dois 

ou mais dos seguintes sintomas, como cansaço, pesadelos, insónia, aumento do apetite e 

lentificação (DSM V, 2014). 

 

3.2.3.4 Perturbação no uso de opioides 

 Segundo DSM V (2014), a privação destas substâncias resulta de três ou mais sintomas 

dos seguintes expostos, como o humor disfórico, as dores musculares, a dilatação pupilar, a 

diarreia, o bocejo, a febre e 2 insónia. 

 

 

3.2.4 Abordagem terapêutica 

 Existem algumas estratégias terapêuticas, como a prevenção da recaída e a entrevista 

motivacional, sendo que o objetivo de ambas “é o desenvolvimento de modificações do estilo 

de vida e de estratégias que ajudem a evitar que aconteça a recaída” (Tamelini, 2007: 1057). 

 Para além disso, a abordagem de técnicas comportamentais, psicoterapêuticas, 

programas de autoajuda e farmacológicas, como a solução oral de cloridrato de metadona 

que é uma substância opioide utilizada na prevenção da recaída, têm como objetivo reduzir o 

desejo de usar substâncias psicoativas e para uma recuperação benéfica, como atesta Roma 

(2016). 

 

 

3.3 JOGO 

 “O jogo patológico é uma dependência comportamental que afeta cada vez mais pessoas, 

essencialmente devido à expansão do jogo online, e que está consideravelmente menos 

estudada do que outras dependências” (Garcia, 2017: 4). Para além disso, e ainda segundo 

Garcia (2017), o aumento da utilização de Internet acresce a prevalência desta perturbação, 

“constituindo um veículo de excelência para a expansão do jogo, dado que elimina quase 
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completamente as barreiras que possam existir entre este e um jogador. A prevalência do 

jogo na Europa é de 0,1 a 0,8% e em Portugal é de 0,3%. 

 

3.3.1 Jogo online 

 O jogo online surge devido à evolução das novas tecnologias que estão associadas à 

informática e à Internet, sendo que se divide em duas categorias: o jogo online sem dinheiro, 

que se definiu como gaming e os seus jogadores são os gamers e jogo online a dinheiro que 

se subdivide em apostas desportivas, póquer e casinos virtuais. No jogo online, o acesso é 

mais fácil, jogando a partir casa, no local de trabalho ou em outro local, por exemplo do 

‘smartphone’, devido à acessibilidade e facilidade de obter aplicações ou programas para esse 

mesmo efeito, de existir mais conforto e tranquilidade no seu espaço, pela redução de preço, 

pelo anonimato e confidencialidade e ainda pela frequência de jogos e métodos de pagamento 

mais acessíveis (Hubert, 2016). 

 No jogo online sem dinheiro, o jogador gasta pouco ou quase nenhum dinheiro, sendo 

que pode pagar uma “mensalidade que raramente ultrapassa os vinte euros”. Os objetivos 

deste tipo de jogo é ensinar a jogar para depois apostar, identificar o retorno e desenvolver 

competências (Hubert, 2016). Alguns exemplos destes jogos são os frequentes em redes 

sociais, acessíveis nos smartphones. 

 De acordo com Maia (2017), no jogo online com dinheiro existem vários tipos de jogos 

como nos casinos virtuais, destacando-se as slots machines, as máquinas de póquer, a roleta 

e o blackjack; o póquer online, as apostas desportivas online; as lotarias, o euromilhões e as 

raspadinhas online,  

 

3.3.2 Jogo offline 

 De acordo com Abbott (2007), o jogo offline ocorre em locais físicos, não tem 

características virtuais, ou seja não é realizado pela via da Internet. 

 Garcia (2017) refuta que os jogos offline mais utilizados pelos indivíduos sejam as lotarias, 

euromilhões; jogos de casino (slot machines, roleta e póquer). 
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3.3.3 Jogador patológico 

 “A classificação do jogador é feita em três graus: jogador ocasional, abusivo e patológico. 

A definição dos limites acima dos quais estamos perante um problema associado ao jogo será 

mais ou menos aleatória, mas necessária para criar pontos de referência para as várias 

abordagens. Contudo, a realidade da patologia será a de uma progressão gradual do jogador 

ocasional ao jogador patológico, isto é, um continuum. Assim sendo, os três graus poderão 

também ser considerados como três fases” (Garcia, 2017: 9).  

 Lee (2012) afirma que o indivíduo, e numa fase inicial, desenvolve-se como um jogador 

recreativo e é nesta fase que aparecem os “reforços positivos e a memória seletiva”, que o 

lembra de situações que o fizeram ganhar, prosseguindo assim num aumento da frequência 

do seu jogo e aumentando as suas expectativas, que lhe dá prazer. Nesta fase, o indivíduo 

procura constantemente recuperar as suas perdas devido a apostas anteriores e dando 

prioridade só ao jogo. Hubert (2016) refere que se atinge a fase de dependência quando o 

indivíduo não se consegue controlar e é “dominado pela compulsão e impulsividade, 

características da dependência do jogo.” 

 A impulsividade é uma outra característica da pessoa jogadora, que se conceptualiza 

como “uma reação rápida, não planeada, a estímulos externos e internos com diminuta 

valorização das consequências destas reações para o indivíduo ou para os outros” (Potenza, 

2012: 36). O indivíduo não consegue assim autocontrolar-se e autorregular-se, situações que 

define o jogo patológico (Hubert, 2004). 

 A compulsão é diferente da impulsividade, sendo que é um desejo irracional de uma 

vontade de jogar quando o pensamento surge, tornando-se um comportamento que não se 

consegue controlar, definida como uma obsessão (McCowan, 2007). Segundo Orford (2011), 

a impulsividade deve inclui algumas características como a urgência de jogar 

“imprudentemente ao experimentar sofrimento”, a procura de emoções excitantes e novas, a 

persistência e a ausência de planeamento. A impulsividade é a principal causa da 

“incapacidade de tomar decisões ajustadas por parte do jogador patológico” (Hubert, 2004: 

40). 

 Segundo o estudo de Garcia (2017: 6), “Estima-se entre 0,1 % a 0,8 % a prevalência de 

jogo patológico, na população adulta europeia. Adicionalmente, entre 0,1 % a 2,2 % da 

população será jogador abusivo, isto é, terá potencial de vir a desenvolver a mesma adição, 

apresentando já algum envolvimento excessivo, mas sem cumprir os critérios para diagnóstico 

de jogo patológico. Os dados para a população portuguesa encontram-se em linha com os 
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referidos para a população europeia. O jogo apresenta uma prevalência de 65,7 % para a 

população entre os 15 e os 74 anos. O sexo masculino apresenta uma maior propensão para 

o jogo, tanto praticado de forma lúdica (prevalência de 74 %, e de 58 % no sexo feminino) 

como patológica (prevalência de 0,5 % face aos 0,1 % nas mulheres). Considerando apenas 

a faixa etária da população, é entre os 25-44 anos que encontramos uma maior prevalência 

de jogadores abusivos (0,5 %). Nas faixas etárias mais avançadas, encontramos a maior 

prevalência de jogadores patológicos, respetivamente 0,6 % e 0,7 % para as faixas dos 45-

54 anos e dos 65-74 anos. O perfil geral traçado para o jogador patológico em Portugal define-

o como sendo do sexo masculino (76 %), com uma idade média de 35 anos e escolaridade 

igual ou superior ao 12º ano (79 %). Está empregado (71 %), com um rendimento anual de 

€60.000 ou menos. Encontra-se numa relação (71 %) e não tem filhos (66 %), sendo residente 

em meio urbano (75 %)”. 

Marisa (2021) relata que o número de indivíduos com dependência do jogo aumentou 

50% durante a pandemia, sendo um dos motivos para tal, o passar a maior parte do tempo 

em casa. 

No entanto existiu uma diminuição de pedidos de ajuda devido “as instituições de 

prevenção e tratamento do distúrbio do jogo suspenderam o seu funcionamento ou prestaram 

serviços limitados por causa do impacto provocado pela pandemia” ( Fernandes, 2021:1) 

 

 De acordo com o SICAD (2014:13), os critérios de diagnóstico para a perturbação do jogo 

caracterizam-se do seguinte modo: 

A. “Comportamento problemático, persistente e recorrente, em relação ao jogo, que 

conduza a mal-estar e a défices clinicamente significativas, tal como indicado pela 

exibição pelo indivíduo de 4 ou mais dos seguintes critérios durante um período de 12 

meses: 

1. Necessidade de jogar com quantias de dinheiro crescente de modo a atingir a 

excitação desejada; 

2. Inquietação ou irritabilidade quando tenta reduzir ou parar de jogar; 

3. Esforços mal sucedidos de controlar, reduzir ou parar de jogar; 

4. Preocupação frequente com o jogo; 

5. Jogo frequente quando se sente angustiado; 
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6. Após perdas de dinheiro no jogo, regressa muitas vezes noutro dia para as 

recuperar; 

7. Mentir para dissimular a extensão de envolvimento com o jogo; 

8. Prejudicou ou perdeu relações significativas, emprego ou oportunidades de 

carreira ou académicas; 

9. Dependente de terceiros para obter o dinheiro para aliviar as situações 

financeiras desesperadas causadas pelo jogo; 

B - O comportamento face ao jogo não é mais bem explicado por um episódio maníaco. “ 

 

 

3.3.4 Fatores de risco  

 Existem diferentes fatores de risco, como os que estão direcionados ao indivíduo, 

“provocando uma predisposição própria” (Hubert, 2016: 111), que se classificam como fatores 

de risco individuais. De seguida surgem os fatores estruturais que estão relacionados com os 

“atributos próprios de uma substância ou de um comportamento associado a um jogo” (Hubert, 

2016: 111) e por fim os fatores situacionais que se focam num determinado espaço temporal, 

social ou relacional, potenciando determinados comportamentos, como defende Hubert 

(2016). 

 

 

3.3.4.1 Fatores de risco individuais 

 A idade e o género. Os adolescentes e adultos, idosos ou reformados e mulheres 

com idade superior a 50 anos, apresentam um elevado risco de desenvolverem 

perturbação do jogo. Os jovens iniciam este comportamento aditivo por “existirem 

vários tipos de jogo, pela sua maturidade, responsabilidade e até pela função de 

controlo dos impulsos não estarem bem definida, e pela ocorrência de consumos de 

álcool e de substâncias” (Hubert, 2016: 113). De acordo com Potenza (2012), 80% dos 

jovens afirmaram que jogaram no ano anterior e 5% destes mesmos tinham critérios 

de jogador patológico. Este mesmo autor refuta que estes resultados indiquem uma 

maior incidência de perturbação do jogo nos jovens relativamente a adultos, existindo 

também um maior consumo de álcool e de substâncias ilícitas. Acerca do género, o 
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número de homens com a perturbação do jogo é maior do que no caso das mulheres 

devido à “afirmação de si pela competição, por questões de sobrevivência e pelo treino 

de competências” (Hubert, 2016: 114). No entanto, as mulheres têm apresentado uma 

maior incidência relativamente ao jogo patológico, devido a estar de baixa médica ou 

desempregadas, pela falta de autoestima, e pela possibilidade de socializar online e 

ausência de controlo, como defende Abbott (2007); 
 Hereditariedade, neurobiologia, traços de personalidade e família disfuncional. 

De acordo com MacCowan (2007: 40), os fatores biológicos e hereditários alteram a 

sensibilidade “do sistema de recompensa no cérebro” e vários neurotransmissores 

provocam a perturbação do jogo. A personalidade do indivíduo neste comportamento 

aditivo caracteriza-se por ser extrovertido e de sentir a necessidade de procurar 

prazer, “competitividade e egocentrismo” (DSM V, 2014: 40). Segundo Andrade 

(2007), o facto de um indivíduo apresentar uma família disfuncional, de não apresentar 

fatores protetores como afetos, regras e papéis definidos, pode causar ciclos 

repetitivos de dependências,  

 

3.3.4.2 Fatores de risco estruturais. 

 Dinheiro e prémios. O facto de as apostas serem realizadas com dinheiro e de 

existirem várias formas de pagamento e vários tipos de prémios, são meios de atração 

para um indivíduo (Carvalho, 2017); 

 Interação entre o jogo e o jogador. Um dos fatores para a criação de um jogo 

“consiste na possibilidade de um jogador perceber e de se adaptar rapidamente à 

dinâmica interativa entre ele e o jogo” (Hubert, 2016); 

 Frequência de jogos. Um aumento de assiduidade de jogos aumenta oportunidades 

e escolhas para apostar e de ganhar, segundo Griffiths (2011); 

 Ambiente causado pelo jogo. Várias características podem influenciar a atração pelo 

jogo: as cores, as luzes, os efeitos de som, máquinas ‘faladoras’, etc. (Abbott, 2007). 

 

3.3.4.3 Fatores de risco situacionais 

 Atratividade. De acordo com Griffiths (2011), o que atrai o indivíduo no jogo é a 

acessibilidade, a diversidade de jogos e o anonimato;  
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 Profissão. Profissões relacionadas com gestão ou outras que sejam competitivas e 

bem-sucedidas monetariamente, apresentam retorno financeiro e tempo para jogar 

(Hubert, 2016); 

 Álcool e substâncias ilícitas. O álcool favorece a desinibição e a perda de controlo 

para eventuais alterações de comportamentos de risco, aumentando diversas 

sensações. O problema do jogo tende a aumentar o consumo de álcool, pois nos locais 

de jogo existe a venda desta mesma substância, como defende Andrade (2019). No 

entanto, alguns estudos apontam que o consumo de substâncias ilícitas também está 

associado ao jogador patológico, antes ou depois de jogar (Hubert, 2016). 

 

 

3.3.5 Abordagem terapêutica 

A abordagem terapêutica estabelece uma relação “colaborativa, empática e genuína, 

permitindo assim, criar um clima terapêutico que permite ao indivíduo sentir-se seguro, 

reduzindo as suas resistências, expressar-se de forma livre e aumentar a sua consciência 

sobre atitudes e sentimentos” (Ordem dos Psicólogos, 2014: 14), e ajudando-o a compreender 

melhor de si próprio. Por conseguinte, são identificadas algumas intervenções 

psicoterapêuticas que podem ser realizadas ao indivíduo com comportamento aditivo. 

 

 Entrevista Motivacional. É uma técnica que tem como finalidade o foco no indivíduo 

com a perturbação do jogo, na sua vontade de mudar o seu comportamento, 

pensamentos e sentimentos, de explorar conflitos emocionais e encontrar 

intervenções Garcia (2017); 

 Abordagem Cognitivo-Comportamental. De acordo com Hubert (2016: 140), esta 

técnica tenta alterar pensamentos e crenças no indivíduo, realizando uma 

“transformação cognitiva e comportamental” que se centra em “psicoeducação, 

restruturação cognitiva, modificação de erros cognitivos, análise de fatores de risco, 

desenvolvimento de estratégias de coping (confronto), treino de assertividade, treino 

de competências sociais e de comunicação, relaxamento e planeamento de atividades 

alternativas”; 

 Competências Psicossociais. Nesta abordagem é fundamental a presença de 

assertividade, em que o indivíduo deve “dizer o que pensa e o que sente de uma forma 

adequada”; de autoestima, pois o indivíduo deve trabalhar a consciência de si, quais 
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os seus limites, encontrar situações de vida, obter conclusões e apresentar um 

conceito de si positivo, para que o mesmo tome consciência das suas qualidades e 

limites e que aprenda a viver de uma forma saudável; de atitude positiva, sendo que o 

indivíduo deve “olhar para o que ainda tem, para o que poderia ter perdido e para o 

que pode vir a ter” (Roma, 2016: 18); 

 Linhas de Ajuda. Serviços de apoio de fácil acesso (por exemplo por chamada 

telefónica) que se baseiam na abordagem cognitivo-comportamental e na entrevista 

motivacional, constituídas por questionários, autoavaliações, treino de competências 

e sugestões comportamentais (Hubert 2016); 

 Jogadores Anónimos. Jogadores patológicos que deixaram de jogar reúnem-se com 

outros indivíduos ainda com a dependência, e cuja finalidade é a de se entreajudarem 

(SICAD, 2017). 
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3.4 MODELO TRANSTEÓRICO 

 O Modelo Transteórico, desenvolvido por Prochaska e Di Clemente em 1982, foi uma das 

abordagens ao comportamento aditivo mais importantes. Tinha como finalidade  compreender 

a mudança de comportamento (Marques, 2015). Segundo Prochaska (1992), um foco 

importante nesta teoria é a existência de uma fase de mudança para cada indivíduo e adaptar 

determinadas intervenções psicoterapêuticas ao próprio, tendo sido inicialmente 

exemplificados quatro fases: Pré-contemplação, Contemplação, Ação e Manutenção. Entre a 

fase de Contemplação e a fase de Ação, os indivíduos apresentavam uma fase de 

planeamento com 26 sessões e passou a ser classificado como fase de preparação. 

 Prochaska (2008) identificou também seis fases na mudança de comportamento: Pré-

contemplação, Contemplação, Preparação para a ação, Ação, Manutenção e Encerramento. 

Têm como objetivo de que o indivíduo tenha consciência do seu problema e que consiga 

desenvolver intervenções importantes para superá-lo.  

 O indivíduo na Fase Pré-contemplação não se questiona, não admite o seu 

comportamento aditivo como sendo um problema, não investe a sua disponibilidade para 

alterar o seu comportamento, não tem consciência das suas consequências e “é provável que 

se mantenha nesta fase porque não tem informação suficiente sobre o seu comportamento 

aditivo ou por confiança limitada na sua capacidade de mudar. Uma vez que não considera o 

seu consumo como um problema, quando adere ao tratamento pressionado e quando o inicia, 

fá-lo com o objetivo de reduzir a pressão externa a que está sujeito” (Marques, 2015: 27). 

 Na Fase de Contemplação, o indivíduo está um pouco mais consciente das  

consequências do seu comportamento aditivo, sendo fundamental, pois é um auxílio na 

avaliação cognitiva, emocional e recetiva do feedback do seu consumo. O indivíduo pode 

suspender o consumo, mas pode não ser um compromisso para alterar esse comportamento, 

(Prata, 2009). Marques (2015: 28) afirma que “esta fase é caracterizada pela necessidade [do 

indivíduo] de falar sobre o seu problema, tentando entender a sua adição, as causas, 

consequências e a possibilidade de tratamento. Porém, pode permanecer nesta fase durante 

anos”. 

 Segundo Miller (2013), o indivíduo na Fase de Preparação toma a decisão de parar 

consumos e realiza algumas alterações ao seu comportamento aditivo, necessitando de 

alterar formas de como se sente e como dá importância ao seu estilo de vida relacionado com 

os consumos.  
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 A Fase da Ação representa as mudanças mais evidentes no comportamento e exige da 

pessoa um compromisso importante que obrigará a esforço e tempo. Como consequência da 

abstinência, que é o comportamento mais marcante para o meio em que está inserido, a 

pessoa recebe apoio e reforço social, o que consolida as mudanças que está a fazer.  

 Prochaska e Di Clemente (1992) indicam que a Fase de Manutenção inicia-se nos seis 

meses depois da mudança e é nesta fase que o indivíduo tenta fortalecer os ganhos da Fase 

da Ação e prevenir uma eventual recaída, sendo que é nesta etapa que “o mais importante 

para a pessoa adicta é a sensação de que se está a tornar no tipo de pessoa que quer ser”. 

 Miller (2001: 39), apresentou um sexto estadio, a Recaída, sendo algo normal quando se 

pretende alterar comportamentos de adição e descrita como “um resultado da visão 

dicotómica de que a pessoa está doente ou não e como um processo que abrange qualquer 

violação no processo da mudança de comportamento”. O Modelo Transteórico considera duas 

importantes variáveis presentes nas fases, como o equilíbrio de decisão (prós e contras da 

mudança de comportamento) e a autoeficácia (confiança na capacidade de alterar 

comportamentos), ou seja “alicerça-se nas crenças das pessoas de que conseguem exercer 

controlo sobre a sua própria motivação, processos de pensamento, estados emocionais e 

padrões de comportamento” (Prochaska, 1992: 41). Ainda segundo Prochaska (1992), um 

indivíduo com comportamento aditivo não consegue desvincular-se deste problema, pois o 

fim é estabelecido quando “já não existe o desejo de consumir perante qualquer situação de 

risco ou se a sua autoeficácia é máxima e entendida como a confiança e segurança para não 

consumir em qualquer conjuntura”. 

 Marques (2015: 29) afirma que o facto de o indivíduo decidir consumir ou não é avaliada 

consoante as suas expectativas quanto “aos efeitos iniciais do consumo da substância”. Se 

inicialmente ocorrer uma abstinência é importante abordar aspetos que possam ser 

disfuncionais de personalidade, adequando uma melhor “adesão ao tratamento e uma melhor 

capacitação para a resolução de problemas”, pois segundo estudos realizados refutam que o 

tratamento a longo prazo determina uma melhor compreensão das suas causas e da recaída, 

com o intuito de desenvolver estratégias para esse mesmo problema e de se centrar na 

redução de sintomas para uma melhoria no comportamento familiar e social, treino de 

competências e prevenção de uma recaída (Garcia, 2017: 19).  

 A recaída é um processo de crise, em que o consumo regressa, após uma fase de 

remissão, sendo que todos os indivíduos que tentam alterar os seus comportamentos aditivos, 

passam por um lapso breve e voltam ao seu comportamento anterior. Assim, é importante que 

os indivíduos com comportamentos aditivos “consigam reestruturar os pensamentos 
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negativos sobre lapsos, de modo a não os encarar como um fracasso” e que a informação 

sobre a probabilidade de ocorrer esse mesmo lapso seja transmitida ao indivíduo, para que o 

mesmo consiga alcançar a abstinência e evitar a recaída (Marques, 2015: 33). A recaída faz 

parte do processo de reabilitação e não significa que o indivíduo queira continuar com os 

consumos. Assim sendo e de acordo com Marques (2015: 34) “a recaída pode ser 

considerada como parte de um processo de mudança e ainda segundo alguns autores, é 

fundamental para que a pessoa dependente possa aprender com a experiência de ter 

recaído.” 

 Prochaska (1992: 170) destaca a tomada de decisão e a necessidade de dois aspetos 

como a “abordagem ser pouco intrusiva no estilo de vida da pessoa e focalizar-se nos fatores 

de motivação para a mudança.” Na mudança de comportamento, os indivíduos passam por 

vários níveis de motivação de mudança, sendo algo voluntário para o planeamento de 

intervenções. Perceber que o indivíduo está motivado, facilita no processo de intervenção nos 

comportamentos aditivos (Marques, 2015). O processo de mudança representa o desejo de o 

indivíduo adotar um novo comportamento, que representa uma “mudança paradigmática em 

relação ao comportamento-problema e estabelecer o foco de atenção na motivação” 

(Prochaska, 1992: 171). De acordo com Di Clemente (2004), o processo de mudança divide-

se em duas etapas: processo de mudança efetiva e processo de mudança para tratamento. 

O processo de mudança efetiva baseia-se na disponibilidade motivacional e incentivam os 

profissionais de saúde a realizar novas estratégias de intervenção. O processo de mudança 

de tratamento foca-se na motivação de o indivíduo procurar ajuda para iniciar, manter e 

terminar o tratamento. 
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4. CONTEXTUALIZAÇÃO DOS CAMPOS DE INTERVENÇÃO E COMPETÊNCIAS 
DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO I, COMO EEEMSP  

Este Estágio I, tendo sido realizado no CRI Sul Alentejo foi um percurso que me motivou 

à reflexão e desenvolvimento dos diferentes conhecimentos em consonância com o seu 

enquadramento conceptual de várias atividades desenvolvidas e de acontecimentos 

vivenciados no meu contexto profissional, sendo importante que como futura EESMP consiga 

mobilizar saberes e conhecimentos científicos para desenvolver intervenções 

psicoterapêuticas. Para além das reflexões, foi realizado um estudo de caso, poster e panfleto 

inerentes aos indivíduos com comportamento aditivo. Este trabalho foi baseado na evidência 

científica e devidamente fundamentada, sendo considerada uma “competência comum do 

enfermeiro especialista, cuja prática clínica e processos de tomada de decisão assentam em 

padrões de conhecimento (científico, ético, estético, pessoal e de contexto sociopolítico) 

válidos, atuais e pertinentes” (OE, 2010: 3). 

 

4.1 DESCRIÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

I 

 A EEESMP tem como objetivo promover a saúde mental, prevenir, realizar diagnósticos 

e intervenções “face a respostas humanas desajustadas ou desadaptadas aos processos de 

transição” (Romero, 2015: 12). Assim, é fundamental ter em conta alguns pontos fulcrais que 

orientem para a elaboração deste relatório, competências esclarecidas para o EEESMP no 

Regulamento de Competências Especificas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

Saúde Mental. Segundo o Artigo 4.º do Regulamento n.º 129/2011 “As competências 

específicas do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental são as seguintes: a) 

Detém um elevado conhecimento e consciência de si enquanto pessoa e enfermeiro, mercê 

de vivências e processos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional; b) 

Assiste a pessoa ao longo do ciclo de vida, família, grupos e comunidade na otimização da 

saúde mental; c) Ajuda a pessoa ao longo do ciclo de vida, integrada na família, grupos e 

comunidade a recuperar a saúde mental, mobilizando as dinâmicas próprias de cada contexto; 

d) Presta cuidados de âmbito psicoterapêutico, socioterapêutico, psicossocial e 

psicoeducacional, 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.” 

Assim sendo, realizo uma análise crítica - reflexiva sobre as competências adquiridas e 

desenvolvidas no estágio I. 
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 “A capacidade de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, mediante a vivência de 

técnicas psicoterapêuticas e socioterapêuticas, é central para a prática de enfermagem de 

saúde mental, visto que, ao interferir na capacidade para estabelecer uma relação terapêutica 

e desenvolver intervenções psicoterapêuticas, socioterapêuticas, psicossociais e 

psicoeducativas condiciona os resultados esperados” (Romero, 2015: 22). Assim, o EEESMP 

deverá apresentar autoconsciência, sendo esta um método terapêutico e obter uma relação 

terapêutica com os doentes. De acordo com Stuart (2001), esta relação fundamenta-se no 

autoconhecimento do enfermeiro relativamente à sua pessoa, à sua vida pessoal e 

profissional e tal pode influenciar o cuidar em enfermagem, Assim, e ainda segundo Stuart 

(2001: 502) “para aumentar o autoconhecimento, é necessário escutar a si mesmo. Isso 

significa que o indivíduo se permita sentir emoções genuínas, identifica e aceita as 

necessidades pessoais e movimenta o seu corpo de modo livre, alegre e espontâneo, o que 

inclui a exploração de seus próprios pensamentos, emoções, recordações e impulsos”, o que 

leva o enfermeiro a aumentar o seu autoconhecimento e estabelecer uma relação terapêutica 

(Romero, 2015). 

 A reflexão crítica sobre atividades desenvolvidas no estágio I permitiu que desenvolvesse 

a minha autoconsciência e que compreendesse melhor a importância de determinados 

conhecimentos a mobilizar numa determinada intervenção, bem como a possibilitasse de 

futuramente poder intervir adequadamente.  

 Segundo Kemmis (1985: 155) a “reflexão deve ser orientada para a ação e o seu 

significado em relação a um contexto ou situação. A reflexão por si só não é suficiente, ela 

deve promover a ação, isto é, levar os intervenientes a repensar a sua prática. Pode inferir-

se, que a reflexão tem como principal objetivo fornecer ao profissional a informação correta e 

autêntica sobre a sua ação, as razões para a sua ação e as consequências dessa ação, 

levando à melhoria das práticas dos enfermeiros”. 

 A elaboração das reflexões críticas contribuiu para a realização dos objetivos e 

“apresentar conhecimentos e competências na área da adição em Saúde Mental e 

Psiquiátrica e realizar uma reflexão sobre as atividades desenvolvidas”, atingindo um 

autoconhecimento de mim própria durante a realização de intervenções de Enfermagem na 

área da EEESMP. Este autoconhecimento foi adquirido através de acontecimentos 

profissionais e académicos expostos nas reflexões realizadas durante o estágio I, em que 

comecei a compreender melhor a minha personalidade e as minhas emoções a nível pessoal 

e profissional, o que possibilita uma eficiente intervenção psicoterapêutica nos indivíduos. 

Consegui perceber ao longo do estágio I que adquiri este autoconhecimento quando comecei 
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a ser mais assertiva em determinadas intervenções psicoterapêuticas e com resultados 

benéficos para os indivíduos. 

 

4.1.1 Intervenção em sala de terapêutica I 

 No 4 de novembro de 2020 foi o meu primeiro dia em atividade no CRI Sul Alentejo, 

especificamente na sala da terapêutica. Quando cheguei ao serviço, fui apresentada à 

enfermeira e à assistente operacional que me acolheram e me mostraram o espaço destinado 

ao PSO (Programa de Substituição Opiácea). Neste espaço, existe uma sala de farmácia, 

onde estão os materiais de consumo clínico, necessários para a equipa de enfermagem, como 

batas, máscaras, seringas, agulhas e dois cofres, onde a solução oral de cloridrato de 

metadona é guardada e armazenada. Para além da farmácia, existe uma sala onde o 

enfermeiro e o assistente operacional preparam a metadona e ainda outra sala onde se 

realizam os registos e a administração de terapêutica.  

 Na sala terapêutica ocorre a preparação semanal da solução oral de cloridrato de 

metadona para os utentes, dependentes de drogas opiáceas. A assistente operacional tem 

por função a impressão das etiquetas de identificação, com o nome, número do utente e a 

dosagem da metadona. O enfermeiro prepara a medicação que pode ser líquida em frasco ou 

saquetas, ou ainda sob a forma de comprimidos, com a devida etiqueta.  

 Preparada e etiquetada, a medicação é armazenada no cofre, para posteriormente ser 

distribuída aos utentes quando vêm ao CRI; ser fornecida aos guardas prisionais do Instituto 

Prisional; ser transportada pela enfermeira que distribui aos utentes da região; ou ser 

transportada pelo motorista da USLA no transporte para os diferentes Centros de Saúde e 

farmácias. 

 Posteriormente à preparação da metadona e à sua administração, realizam-se os registos 

no sistema informático Sistema Informação Multidisciplinar (SIM).  
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Figura 1- Depósito de solução oral de cloridrato de metadona 

 Outra situação que ocorre na sala terapêutica é a realização de testes de urina, na 

pesquisa de metabolitos, nas suas mais diferentes substâncias, nomeadamente, heroína, 

metadona, THC, cocaína, com o objetivo de determinar ainda possíveis consumos. Estes 

testes são vigiados através de uma câmara oculta. 

 Ao chegar à sala terapêutica, ia motivada porque pensei que encontrasse de imediato 

utentes, que poderia conhecê-los, tentar perceber um pouco da sua situação social e realizar 

ou observar as colegas enfermeiras na realização de algumas intervenções psicoterapêuticas 

aos mesmos. Devido ao atual estado pandémico, os utentes estão a levar as doses para casa, 

e a ser instruídos para se isolarem em casa, pelo que neste dia como não tivemos a presença 

de utentes, não foi possível a realização ou observação da administração de medicação.  

 As colegas de enfermagem partilharam algumas situações de utentes que estavam 

descompensados relativamente à sua dependência, tornando-se agressivos. Fiquei a 

imaginar se estivesse numa situação semelhante, quais seriam as minhas estratégias para 

conseguir ultrapassar a situação. Não sei, como seria a minha reação, se seria tomada pelo 

medo e que habilidades de coping (confronto) eu utilizaria para ultrapassar a situação de 

forma adequada.  

 De acordo com Ferreira (2011), existem algumas intervenções importantes para controlar 

a agressividade no utente que são: 

 Identificar as necessidades do utente; 

 Apresentar respeito pela dignidade do indivíduo; 

 Ter consciência dos seus comportamentos; 

 Estabelecer relação de apoio. 

 Outras estratégias que podem ser utilizadas são: 
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 Não provocar o utente; 

 Perceber o que o perturba; 

 Assumir situações agressivas; 

 Controlar o ambiente; 

 Dar instruções claras, breves e assertivas; 

 Colocar questões claras, abertas, mostrando preocupação e atenção através das 

repostas verbais e não-verbais; 

 Escutar o utente e apresentar empatia; 

 Reconhecer preocupação; 

 Garantir a sua própria comunicação não-verbal não é ameaçadora. 

 Na minha perspetiva e de acordo com esta informação, sinto que se estiver em contacto 

com algum utente que apresente uma atitude agressiva, posso tentar pôr em prática as 

estratégias listadas. No entanto, só num desses momentos é que posso perceber 

emocionalmente se consigo estabelecer estas estratégias, pois posso ficar com receio, 

ansiosa, com medo ou impotente na intervenção clínica. 

 Abam (2013: 3) afirma que “Existem duas formas de diminuir a ansiedade, sendo a 

primeira forma seja de resolver logo o problema e superar os obstáculos através do 

enfrentamento da situação, e a segunda é fugir da ameaça e de estratégias de defesa reais 

ou imaginárias de forma a minimizar o impacto do transtorno.” 

 Concordo com este autor, pois só através destas estratégias é que posso reduzir o 

impacto da situação, em mim e nos outros. No entanto, tenho a plena consciência de que se 

de início não conseguir, estou num longo percurso de aquisição de competências, que vão 

ser melhoradas ao longo do estágio, pois só com as dificuldades expostas é que podemos 

aprender e crescer como seres humanos e profissionais. Segundo a autora Zenhas (2020: 1) 

“Olhar para o erro/fracasso como uma derrota é meio caminho andado para o surgimento de 

outros problemas, desde a baixa da autoestima à desistência. Erros e fracassos deveriam, 

pelo contrário, ser considerados oportunidades de aprendizagem.” 

 Antes de entrar para a sala terapêutica, senti vontade e motivação para adquirir mais 

conhecimentos e competências sobre os comportamentos aditivos e de estar presente na vida 

dos utentes, para de alguma maneira fazer a diferença. Imaginava e imagino, a longo prazo, 

comunicar com os utentes, estabelecer uma relação de empatia e confiança, saber que 

drogas consomem, a causa que os levaram a consumir e qual a sensação que apresentam 

quando consomem. Penso que é importante adquirir estas informações, para posteriormente 

ajudar o utente.  
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 Posto isto, descrevo a seguir uma situação com um doente que esteve internado na 

unidade de cuidados paliativos onde exerço funções, que de alguma maneira tentei 

estabelecer uma relação de ajuda, como as que também pretendo realizar no CRI Sul 

Alentejo. O doente apresentava neoplasia do pâncreas e era ex-toxicodependente. Num turno 

que fiz, o doente acabou por desabafar comigo alguns temas que o colocavam em 

desconforto, nomeadamente o facto de não ter aproveitado a vida, de se ter refugiado nas 

drogas e no álcool e de após dois anos de ter conseguido reabilitar-se e sair dessa vida, 

descobriu que tinha neoplasia do pâncreas. Ao estar a ouvir o doente, mantive sempre 

contacto visual, nunca desviando o olhar, para que o mesmo sentisse que eu estava a prestar 

atenção e inclinava a cabeça para a frente quando consentia algo. Depois, observei que o 

tom de voz do doente transmitia tristeza, por vezes hesitava naquilo que dizia e gesticulava 

muito, o que deu para compreender, que aquele assunto era de extrema importância para ele. 

Ao longo da conversa, tive a perceção de que não conseguia responder adequadamente, para 

que o doente conseguisse perceber que eu estava a ouvi-lo, porque penso que estava a ser 

uma boa ouvinte e que estava a tentar compreendê-lo, no entanto acho que me faltaram 

estratégias para conseguir auxiliá-lo na prática. Houve um momento em que o doente se 

exaltou, e eu disse-lhe “E ficou zangado por essa situação”, sendo que o mesmo, e como 

percebeu que eu o entendia e o percebia, acabou por se acalmar. 

 De acordo com Chalifor (2008), o ser humano tem tendência para escutar as pessoas 

com quem partilha os mesmos gostos e interesses, sendo que o interveniente apresenta 

alguma dificuldade em escutar um assunto, ele é menos importante para si. Com esta 

experiência que vivi com o doente, não concordo com o autor, pois eu como pessoa não sou 

toxicodependente e não concordo com tais atos, mas, no entanto, tenho curiosidade em saber 

algo mais sobre o passado do doente para conseguir realizar intervenções ao mesmo, até 

porque o doente sente-se arrependido do seu passado. Esforcei-me para o escutar melhor 

quando ele falou da toxicodependência, da vergonha, da necessidade de se justificar, 

acabando eu por estar mais disponível para o compreender por aquilo que viveu. No final da 

conversa, senti que escutei o doente e que tentei ir ao encontro de algumas técnicas da escuta 

ativa, no entanto, não consegui entender se ajudei o doente, pois o mesmo ao terminar a 

conversa, mudou de tema e não consegui transmitir algum feedback.  
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4.1.2 Reunião de Ações de Sensibilização à comunidade migrante em empresas 
agrícolas 

 No dia 5 de novembro de 2020 realizou-se uma reunião para planear estratégias de 

sensibilização à comunidade migrante que trabalha em empresas agrícolas, de acordo com 

as suas necessidades. Na reunião estavam presentes dois psicólogos do CRI, o EESMP, a 

organização APF Alentejo (Associação para o Planeamento de Família), a socióloga e um 

elemento da equipa The Summer Berry Company Portugal, que é uma empresa agrícola 

produtora de frutos vermelhos.  

 O CRI Sul Alentejo enquadra esta intervenção no âmbito da ação comunitária, partilhando 

com uma rede de contactos interinstitucionais, a visão preventiva de comportamentos aditivos, 

e ainda na redução de riscos e minimização de danos. 

 O elemento da equipa The Summer Berry Company Portugal abordou na reunião que na 

sua empresa trabalham indivíduos imigrantes e que estes apresentam alguns 

comportamentos aditivos, nomeadamente no consumo de álcool. “O alcoolismo, ou a 

dependência alcoólica é uma doença, frequentemente crónica e progressiva, que se 

caracteriza pelo consumo regular e contínuo de bebidas alcoólicas, apesar da recorrência 

repetida de problemas relacionados com o álcool” (Ministério da Saúde, 2014: 472), sendo 

necessário determinar as causas que levam o indivíduo a consumir álcool e determinar 

estratégias, segundo a minha opinião.  

 Na minha perspetiva, muitos dos imigrantes que apresentam comportamentos aditivos, 

como o alcoolismo, pode ser resultado da solidão em que se encontram, devido à pandemia 

e de estarem longe das suas famílias, refugiando-se nesse vício. Inicialmente, acabam por 

consumir esporadicamente, mas ao se sentirem cada vez mais sozinhos aumentam o seu 

consumo, provocando a dependência do álcool. 

 O Ministério da Saúde (2014) afirma “que a dependência do álcool se desenvolve como 

o de qualquer outra dependência, como por exemplo em relação ao tabaco, às drogas e outras 

substâncias psicoativas. Começa-se por experimentar beber, depois bebe-se pontualmente e 

daí passa-se a beber com regularidade, até criar dependência”, o que corresponde à minha 

opinião.  

 Por este facto, pretende-se sensibilizar esta comunidade, determinando estratégias de 

sensibilização. Propôs-se a realização de intervenções de psicoeducação, realizando sessões 

das 16h às 18h, com grupos de indivíduos de 30 pessoas durante 2/3 dias, no refeitório da 

about:blank
about:blank
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empresa onde trabalham. Também de pediu a colaboração dos psicólogos, do EESMP do 

CRI e da APF Alentejo, sendo que as equipas se disponibilizaram para auxiliar. 

 Foram apresentadas algumas estratégias para intervir na comunidade, como a realização 

de um questionário de diagnóstico de comportamentos ou por método expositivo. O 

questionário será útil para colher dados, estabelecer um diagnóstico e posteriormente 

desenvolver intervenções. O método expositivo será a colocação de posters no refeitório bem 

como o fornecimento de panfletos aos imigrantes, traduzidos na sua língua materna e em 

inglês. 

 Acredito que é de extrema importância determinar intervenções para que se consiga 

reduzir o consumo desse mesmo comportamento de risco. Concordo com a utilização do 

questionário aos indivíduos, pois só assim é que se determina a presença de alcoolismo e se 

consegue intervir adequadamente. De acordo com Weiss (1984), as intervenções 

psicoterapêuticas estabelecem uma relação terapêutica, que permite desenvolver segurança 

no indivíduo, “reduzindo as suas resistências, expressar-se de forma livre e aumentar a sua 

consciência sobre atitudes e sentimentos”. Esta afirmação é de realçar, pois se o indivíduo 

sentir que nós como técnicos de saúde mental o queremos ajudar, consegue desenvolver 

uma relação de empatia e de confiança, sendo mais fácil estabelecer e concretizar os 

objetivos pretendidos. É importante possamos compreender que sentimentos e emoções 

apresentam os indivíduos, no sentido estabelecer intervenções adequadas, neste caso, no 

consumo de álcool. Dado que a ineficaz gestão dos sentimentos e emoções podem promover, 

comportamentos de risco, nomeadamente comportamentos aditivos. Segundo Fontana (2009; 

493) “a má resolução de conflitos internos, podem influenciar a adoção de comportamentos 

de risco, nomeadamente o consumo de substâncias ilícitas.” Algumas intervenções 

importantes a ser utilizadas são, e de acordo com a Ordem dos Psicólogos (2014: 14) a 

“entrevista motivacional, intervenções breves, prevenção da recaída, psicoeducação e treino 

de competências”. 

 Foi importante a minha participação nesta reunião, pois em primeiro lugar desconhecia 

esta realidade de consumo de álcool nesta população; e segundo lugar, foi relevante 

compreender a preocupação dos elementos da equipa The Summer Berry Company Portugal 

perante este comportamento aditivo e de quererem ajudar os seus colaboradores. Nos tempos 

atuais, a maioria dos gestores de empresas, importam-se só com a mão de obra dos seus 

funcionários e não com o seu bem-estar. A The Summer Berry Company Portugal motiva-se 

em identificar as causas desses comportamentos aditivos e tentar de alguma forma 

desenvolver estratégias para minimizar os efeitos desse consumo.  
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 Fiquei interessada neste projeto e motivada, pois acho que vai ser importante para esta 

comunidade e também para o meu futuro projeto, abordando temáticas diferentes e que têm 

o mesmo objetivo: realizar intervenções de saúde mental em comportamentos aditivos. 

Confesso que inicialmente estava um pouco renitente, apresentando baixas expectativas, mas 

no decorrer da apresentação fiquei muito interessada e com vontade de seguir esta atividade, 

para posteriormente compreender se os objetivos estabelecidos foram alcançados. De facto, 

o comportamento aditivo do alcoolismo não é um tema que para mim seja cativante, no 

entanto acho de extrema importância aprofundar mais conhecimentos nesta área, pois os 

utentes que apresentam esse comportamento aditivo também precisam de ajuda. Como em 

todas as dependências, podem existir situações de agressividade ou de surtos psicóticos e 

os utentes alcoolizados podem também apresentar esse tipo de comportamento.  

 Não sei como vai ser a minha reação, se estiver presente numa situação dessas, pois 

penso que ainda poderei não ter adquirido competências para intervir, mas descrevo uma 

experiência que vivi no serviço onde exerço funções, com uma doente. A doente internada 

era independente nas suas atividades de vida diárias e apresentava como diagnóstico clínico 

uma neoplasia intestinal, com várias metástases, tendo realizado vários ciclos de 

quimioterapia. Por ter tido um agravamento do seu estado geral de saúde, nomeadamente 

descontrolo sintomático, ficou internada na nossa unidade. No início do internamento, a 

doente apresentava descontrolo físico, como dores na região lombar, astenia e náuseas, mas 

sempre consciente e orientada no temo, espaço e pessoa. No quarto dia de internamento, a 

senhora iniciou um quadro de desorientação e de agitação psicomotora, tendo realizado 

várias tentativas de levante, e que como consequência, teve uma queda, mas sem lesões 

aparentes. Nesse momento colocou-se a doente no leito e a mesma mantinha o estado de 

agitação, tendo sido administrado no momento midazolam endovenoso por indicação médica. 

No nosso serviço é frequente administrar midazolam para sedar. Teve algum benefício, mas 

doente iniciou de novo o quadro de desorientação, gritos e presença de alucinações auditivas, 

referindo que o filho a estava a chamar. A equipa médica deu indicação para se administrar 

morfina e midazolam, sem qualquer sucesso e administrou-se haloperidol, posteriormente. A 

doente ficou mais tranquila, mas passado uma hora, voltou a iniciar o quadro de inquietação, 

com tentativa de levante e exteriorização do cateter de implantofix, mais do que uma vez. Por 

esta razão, administrou-se cloropromazina e foi realizada a contenção física no MSD para a 

mesma não retirar a agulha do implantofix e proteger a doente para sua segurança. No dia 

seguinte, a equipa de enfermagem questionou a equipa médica, se a doente podia estar com 

um surto psicótico, sendo necessária uma avaliação do médico psiquiatra, sendo que a 

mesma disse que não estávamos perante uma situação dessas e que provavelmente a doente 
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estaria com metástases cerebrais. Houve alteração terapêutica na doente, prescrevendo 

haloperidol (neuroléptico) de 6/6 h, quetiapina, (neuroléptico), alprazolam (ansiolítico), 

bromazepam (benzodiazepina) e levopromazina (neuroléptico) ao deitar. Com esta 

medicação a doente acalmou bastante, mas ficou os dias inteiros a dormir, sem qualquer tipo 

de reação. Na minha perspetiva, penso que não foi uma abordagem terapêutica correta, pois 

de fato esta agitação podia estar relacionada com as metástases cerebrais, mas poderia ter 

existido uma avaliação do psiquiatra, para se perceber se realmente apresentava um surto 

psicótico ou não. A alteração terapêutica fez com que a doente não tivesse reação a nível 

social e que apresentasse como efeitos adversos, uma enorme sonolência, alterações 

cognitivas (lentificação) e motoras (rigidez, ausência de movimento, repetição de movimentos) 

não sendo o mais correto, na minha opinião. Dever-se-ia ter ajustado a medicação 

corretamente para a doente descansar durante a noite e durante o dia ficar mais tranquila, 

mas acordada. Como futura enfermeira especialista em saúde mental e psiquiatria, poderia 

realizar intervenções psicoterapêuticas como concretizar estratégias psicossociais com a 

doente, psicoeducação, treino de competências sociais, estimulação cognitiva e treino 

metacognitivo, que foi impossível por a doente estar nesta situação.  

 

 

4.1.3 “Difração Normativa, comportamentos escondidos e identidades transversais” 

 No dia 9 de novembro de 2020, assisti a uma apresentação do livro “Difração Normativa, 

comportamentos escondidos e identidades transversais”, através do Serviço de Intervenção 

nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), com o intuito de celebrar os 20 

anos de estratégias contra a droga. 

 Esta apresentação moderada por uma médica e por 4 conferencistas e autores do livro. 

 O diretor-geral do SICAD, iniciou a sua partilha com uma reflexão, pela qual explicou que 

ao longo da sua vida profissional tem realizado um caminho de procura de estratégias contra 

a droga (substâncias ilícitas), tendo novas preocupações, como a descriminalização de 

drogas. Referiu que em 1999 apresentou uma proposta de uma estratégia contra a droga ao 

Governo, tendo sido adaptada com algumas alterações, para a sua prevenção, intervenção e 

tratamento. Referiu que a reinserção social foi também uma outra proposta apresentada ao 

Governo, sendo fundamental no meio das drogas, estando a discriminação de uso de 

substâncias ilícitas muito presente. A proposta contra a droga apresentada ao Governo foi 

aprovada, mas a reinserção social não, tendo ido a votação. Durante o período de votos, 
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realizaram-se várias sessões de esclarecimento no País e diferentes organizações juntaram-

se para refletir sobre esta proposta. Infelizmente muitas famílias de classe média foram e são 

afetadas e acabaram por criar uma predisposição negativa para que as políticas naquele 

tempo compreendessem a problemática das drogas. 

 Na minha opinião, o que eu entendi é que devido à prevalência de indivíduos com 

comportamentos aditivos de substâncias ilícitas, tornou-se necessário tentar auxiliar esta 

população, tendo sido para tal importante realizar uma proposta credível e bem fundamentada 

aos políticos. A proposta tinha como finalidade definir estratégias e intervenções para que se 

reduzisse o consumo de drogas e que não se continuasse a desinvestir nesses indivíduos 

perante a sociedade, pois fazem parte da nossa comunidade e também precisam de apoios, 

estando de acordo com o Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e 

das Dependências (2013-2016: 7) “a Estratégia Global promove a intervenção dos serviços 

de saúde, no sentido de alterar padrões de consumo perigosos e tratar as alterações de saúde 

associadas ao consumo substâncias ilícitas”. No entanto, também seria fulcral a reinserção 

social desta população na sociedade, mas não foi aprovada depois de ir a votos. Penso que 

não foi correto, pois estes indivíduos não devem ser excluídos pelas comunidades. São seres 

humanos, devem ser respeitados, sem juízos de valor, pois não se sabe o motivo de terem 

iniciado estes comportamentos, sendo importante que sejam intervencionados e, ao ficarem 

estabilizados, podem voltar ter uma vida sem dependências. Devido ao estigma dos ex-

toxicodependentes, muitos acabam por não ser aceites pela sociedade. Roma (2016), cit. por 

Cabrero (1988: 20), afirma que “A reinserção é um processo dinâmico e transversal que se 

inicia quando o consumidor de drogas decide começar um tratamento, aprofunda-se a partir 

do momento que começa a construir a sua autonomia, a sua capacidade de comunicação e 

de identificação a valores sociais mínimos e é operativa quando o indivíduo é capaz de 

desenvolver a sua vida em sociedade, sem conflitos abertos com esta, mantendo capacidades 

de relação, exercendo uma atividade ocupacional ou laboral e integrando o seu meio social 

ou outro adequado às suas características pessoais.” 

 Outro autor do livro explicou que a produção do livro nasceu e cresceu através da 

aceitação da política, tendo sido um confronto entre a mesma e o consumo de drogas por 

existirem códigos morais e modelos organizacionais, que devem ser respeitados. Referiu 

ainda que muitos comportamentos aditivos são escondidos, sendo necessária a utilização da 

Difração que obriga a encontrar as melhores normas para equacionar essas questões. 

 Perante a minha análise, percebo que teve de existir um acordo entre as opiniões do 

Governo e os defensores de organizações que ajudam indivíduos com comportamentos 
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aditivos. É óbvio, que existem regras e códigos deontológicos que devem ser respeitados pela 

sociedade, vivendo em civilização, pois o que se depreende é que os ex-toxicodependentes 

são marginais e corruptos. Assim sendo, foi de extrema importância realizar normas e 

propostas para o Governo, de modo a definir leis e códigos morais que de alguma forma 

incluam esses indivíduos na sociedade e essencialmente se promovam estratégias pela 

diminuição do consumo de drogas. De acordo com Linde (2019: 1) “o que fez a diferença foi 

a mudança de sensibilidade em relação aos viciados: deixaram de ser tratados como 

criminosos, receberam programas de cuidados, de substituição de heroína por metadona, 

foram incluídos no sistema de saúde para tratarem suas doenças e os resultados não 

demoraram a chegar”. 

 Por fim, explicou-se um capítulo do livro que obrigou a elaboração de normativas, 

apresentados três momentos. O primeiro momento aborda alguns pilares, como a família e o 

trabalho, que são importantes na vida de um indivíduo e que quando são destruídos, podem 

potenciar o aparecimento de consumos. As drogas são a anulação e descontrolo, provocando 

a crise nesses pilares. Concordo com a afirmação do professor, pois quando existe uma rotura 

a nível pessoal, em que o indivíduo não consegue gerir as suas emoções e sentimentos, pode 

refugiar-se nos consumos para encontrar prazer e algo que o consola. De acordo com o 

SICAD (2017: 11) “o período de crise económica e o aumento do desemprego tiveram impacto 

no consumo de drogas, nomeadamente em recaídas por parte de antigos consumidores”, em 

abstinência. O segundo momento é o aparecimento de políticas com discussões relativas ao 

consumo de drogas, surgindo normas que alteram a Difração Normativa. O terceiro momento, 

foi a tentativa do Governo desmistificar o conceito de ex-toxicodependente à sociedade e 

como estratégia, reduzir o medo que a sociedade tem perante esses indivíduos. Penso que 

foi importante, pois a sociedade sempre viveu perante uma imagem idealizada, correta e sem 

indivíduos que fogem à regra, como os ex-toxicodependentes, que são discriminados por 

todos e que precisam de intervenções clínicas para que sejam integrados na sociedade.  

 Andrade (2007: 1118) indica que “o reconhecimento das particularidades dos indivíduos 

que consomem drogas impõem desafios à elaboração e execução de políticas de saúde e 

estratégias terapêuticas específicas e amplas quanto à prevenção e intervenção do uso de 

substâncias ilícitas. Nesta perspetiva, a nível nacional, tem sido implementada a proposta de 

atenção a esses indivíduos, através dos Centros de Atenção Psicossocial, que integram e 

fortalecem o processo da Reforma Psiquiátrica e a construção de políticas de atenção integral 

à saúde mental.” 
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 Gostei desta formação, no entanto acho que deveriam ter abordado conhecimentos 

teóricos e práticos dos comportamentos aditivos com e sem substância. Senti que se valorizou 

as problemáticas dos estados políticos do consumo de substâncias psicoativas e fez com que 

eu por momentos perdesse um pouco o interesse em continuar a assistir. No entanto, não 

deixou de ser uma formação muito importante. Na minha opinião, este livro deveria explicar 

conceitos teóricos e práticos de todos os consumos, pois dá mais ênfase aos comportamentos 

aditivos com substância e não aos comportamentos aditivos sem substância, como a 

perturbação do jogo. Cada vez mais existem pessoas com esse vício, mas que não pedem 

ajuda. 

 

4.1.4 Formação Prevenção Ambiental – Guião de Procedimentos para Lidar com CAD 
em Contexto Escolar 

 No dia 11 de novembro de 2020 realizou-se uma formação com o intuito de prevenir 

comportamentos aditivos em adolescentes através de um guião de procedimentos que a 

equipa responsável do DICAD implementou. 

 Inicialmente analisou-se alguns exemplos de comportamentos aditivos em jovens: 

 “Um rapaz que viu um amigo a fumar um charro e fez queixa.” A equipa da reunião 

verificou que foi importante este rapaz ter feito a queixa para alertar os professores e 

a PSP Escola Segura. Na minha opinião, também penso que foi fundamental, para 

prevenir estes consumos se estendessem aos outros adolescentes, que é um aspeto 

negativo e pode apresentar graves consequências. Segundo a Associação de 

Segurança Alimentar e Económica − ASAE (2004: informação cedida pelo CRI LA), 

“na União Europeia (UE) são sobretudo os jovens que estão em risco. O consumo de 

substâncias não só tem consequências para quem consome como também para os 

outros e a sociedade em geral”; 

 “Presença de um aluno embriagado em sala de aula é reprimido por alguns 

professores e por outros não”. A equipa explicou que é necessário que estas situações 

não se repitam e que os professores apresentem uma atitude exemplar e unânime, ou 

seja que o aluno embriagado seja alertado. Na minha perspetiva, os professores 

devem reprimir o aluno, de modo que este não repita estes comportamentos e que os 

seus colegas não tentem seguir esses exemplos e consumos. Segundo Goulão (2007: 

8) “Professores, outros técnicos que intervêm nas escolas, pais e elementos da 

comunidade envolvente, são, a título pessoal ou institucional, agentes preventivos que 
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detêm um conhecimento, experiência e um saber que não devemos descurar nem 

dispensar”. Tendo em conta o fluxograma do guião, no primeiro consumo deve-se 

“abordar, esclarecendo e reforçando a norma no Regulamento interno/Estatuto do 

Aluno/Lei do Álcool (proibição do consumo e da posse) ” e se existirem reincidências 

“no caso de consumo evidente, o agente socioeducativo deverá encaminhar à Direção, 

acompanhando a criança/jovem para o efeito. Dever-se-á em simultâneo convocar a 

presença do Encarregado de Educação ou tutor legal da criança/jovem em caso de 

menores de 18 anos, a quem será entregue a substância”; 

 “Há cada vez mais alunos a fumar dentro da escola, não sendo didático.” É importante 

abordar a família neste aspeto e os professores também, tendo eles a função de 

educar. Perante esta situação problemática, a equipa abordou a realização de 

atividades didáticas para os alunos da escola e a supervisão e vigilância à entrada da 

escola, com o apoio da PSP Escola Segura. Eu concordo com a abordagem de 

atividades didáticas de modo a evitar e abstrair os jovens dos consumos na escola. As 

atividades “pretendem afastar os jovens de comportamentos de risco, através da 

adoção de estilos de vida saudáveis, aliando atividades desportivas ao Treino de 

Competências Pessoais e Sociais. Esta estratégia surge como forma de “aumentar os 

fatores de proteção e diminuir o impacto dos fatores de risco” (Peres, 2015: 138). 

Relativamente à supervisão e vigilância, é importante que à entrada da escola se 

verifique se os alunos apresentam substâncias ilícitas, tabaco ou álcool e se evite que 

os próprios comprem em quiosques perto da escola; 

 “Para além do fumar, existe o consumo de substâncias ilícitas.” A equipa determinou 

que é importante articular com os pais e compreender se a família passa por 

dificuldades, pois analiso que por vezes o fato de o aluno apresentar consumos, uma 

das causas é a disfunção familiar. As famílias que são disfuncionais e que apresentam 

défices de comunicação, afetos, regras, papéis definidos, podem influenciar o 

consumo de substâncias (Shawn, 2007). Tendo em conta o fluxograma do guião, 

quando se identifica que um aluno consome substâncias ilícitas, deve-se 

“individualmente, em momento e local próprio, sensibilizar a criança/jovem para as 

questões do consumo, refletindo sobre as suas consequências; perceber se há 

alteração do comportamento/intoxicação (e se há outros CAD que requeiram 

intervenção imediata do INEM). Nunca se deve fazer a abordagem na rua (a menos 

que a criança/jovem necessite de auxílio). Se a criança sem intoxicação evidente e 

sem alteração de comportamento, deve esclarecer a norma de proibição do consumo 

e refletir com a criança/jovem, sobre as consequências desse consumo. Se existir 

alteração no comportamento/intoxicação, em contexto de escola/sala de aula, deve-
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se encaminhar a criança/jovem à Direção, que deverá de imediato contactar a Linha 

de Saúde e em simultâneo convocar os Encarregados de Educação. A Equipa de 

Saúde Escolar do ACE deverá ser informada da ocorrência e em caso de 

inconsciência, contactar o INEM.” (Informação cedida pelo CRI Sul Alentejo).  

 Após a equipa ter refletido nestes estes parâmetros importantes abordou-se uma 

avaliação de várias escolas onde atuaram. Reuniram 25 escolas para intervir e também para 

atualizar, de alguma forma, o guião de procedimentos. Realizaram-se 82 sessões de 

formação, com 1650 formandos (diretores de turma, professores, assistentes sociais, 

psicólogos.) Em 14 sessões de informação, estiveram presentes 238 formandos: 5 sessões 

para alunos, 7 sessões para pais e 2 sessões para os professores. Em conclusão, 

aconteceram 66 reuniões, 120 casos de alunos foram discutidos e 38 deles foram 

referenciados para o DICAD. 

 A equipa achou que tiveram algum sucesso com este tipo de abordagem e pretendem 

continuar a intervir nestes consumos, mas têm a consciência que ainda não abordaram o 

comportamento aditivo sem substância, como jogos virtuais e redes sociais. Segundo o autor 

Grifiths (2011), as adições tradicionais e comportamentais apresentam características 

diferentes, mas constata-se algo em comum. As adições tradicionais são a dependência 

alcoólica, a toxicodependência e o tabaco. Relativamente aos comportamentos aditivos sem 

substância, e na opinião de Hing (2003: 30) “a adição passou a abranger uma série de 

comportamentos que não incluem um intoxicante, tais como o jogo patológico, os videojogos, 

a ingestão compulsiva de comida, exercício físico, relações conjugais e ver televisão”, sendo 

todas elas uma enorme fonte de problemas. Na minha opinião, deve-se dar o mesmo ênfase 

ao comportamento aditivo sem substância, como se dá ao comportamento aditivo com 

substância, pois é um consumo que leva à dependência e também necessita de intervenção 

psicoterapêutica. 

 Esta formação foi importante para entender e compreender que as crianças e jovens 

também apresentam comportamentos aditivos e que é de extrema importância realizar 

intervenções psicoterapêuticas nesta população. Através destas formações aos alunos e à 

equipa multidisciplinar consegue-se identificar que crianças/jovens apresentam riscos de 

comportamentos, com o intuito de serem referenciados para o DICAD e posteriormente 

intervencionados. 
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4.1.5 Contactos por via telefónico realizados a utentes com comportamento aditivo de 
álcool 

 Na terceira semana do estágio I, realizei alguns contactos por meio telefónico a alguns 

utentes com comportamento aditivo de álcool seguidos pela equipa do CRI Sul Alentejo e que 

por motivos da pandemia, deixaram de vir às consultas. O contacto a estes utentes tinha como 

finalidade aferir se os utentes se apresentavam estáveis e se mantinham a dependência. 

Foram colocadas algumas questões: 

 Como está?; 

 Como está a sentir a questão da pandemia? 

 Como o tem afetado, a si e família? 

 Quando foi a última consulta? 

 Teve alguma recaída? 

 Tem necessidade de consulta? 

 Necessita de medicação? 

 Antes de realizar os telefonemas aos utentes, senti-me motivada e com vontade de 

comunicar com estes utentes, pois durante a minha vida profissional nunca tive contacto com 

utentes que apresentassem dependência de álcool e que fizesse intervenção 

psicoterapêutica, sendo a minha primeira vez. No entanto, estava com receio e um pouco 

nervosa de não conseguir auxiliar nalgum momento que fosse necessário. Para além disso, 

estava também com medo que os utentes fossem agressivos verbalmente comigo, por não 

me conhecerem e de não estarem disponíveis para responder às questões.  

 Realizei alguns contactos e a maioria dos utentes foi simpática, afáveis e responderam 

às questões, sendo que indicaram que se sentiam bem e que a pandemia não os tinha 

afetado, tomando sempre as medidas de precaução necessárias. A maioria dos utentes 

lembrou que tinham tido a última consulta no início do ano de 2020 e desde essa altura não 

tiveram nenhuma recaída, não necessitando de uma nova consulta. Ao perceber estas 

situações, por um lado fiquei satisfeita por estes utentes estarem compensados, mas por outro 

lado tinha receio de não estarem a dizer a verdade. No entanto, estas informações foram 

registadas no diário de enfermagem e transmitidas ao ESSSMP.  

 Durante os contactos, não tive só informações agradáveis. Tive uma conversa com um 

utente que para além do consumo de álcool, apresentava dependência de substâncias ilícitas. 

O utente iniciou o seu discurso referindo que há uma semana que não saía de casa e achava 

estar a passar por uma depressão, não tendo vontade de realizar atividades que 
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anteriormente lhe davam prazer. Apresentava humor deprimido ao longo do dia, não dormia, 

não tinha apetite e não tinha vontade de viver, referindo várias vezes que queria morrer e que 

qualquer dia matava-se, atirando-se de uma ponte. 

 De acordo com o DSM V (2014: 161)” a depressão major caracteriza-se por apresentar 

mais do que 5 dos seguintes sintomas durante o mesmo período de 2 semanas; um deles 

deve ser humor deprimido ou perda de interesse ou prazer: humor deprimido durante a maior 

parte do dia; diminuição acentuada do interesse ou prazer em todas ou quase todas as 

atividades durante a maior parte do dia; ganho ou perda ponderal significativo (> 5%) ou 

diminuição ou aumento do apetite; insónia ou hipersónia; agitação ou atraso psicomotor 

observado por outros; fadiga ou perda de energia; sentimentos de inutilidade ou culpa 

excessiva ou inapropriada; capacidade diminuída de pensar, concentrar-se ou indecisão; 

pensamentos recorrentes de morte ou suicídio, tentativa de suicídio ou um plano específico 

para cometer suicídio”. 

 Ao ouvir aquelas palavras, questionei-me do porquê daqueles sentimentos, ficando 

preocupada por o utente apresentar ideação suicida. O indivíduo referiu que se sente rejeitado 

pela sociedade e pela sua família, pelo facto de ser ex-toxicodependente e por ter ficado 

desempregado, não tendo dinheiro suficiente para sobreviver. Para além disso, alguns 

indivíduos estavam a ameaçá-lo por dívidas. Após esta conversa queria confortá-lo para que 

se sentisse melhor, mas não sabia o que lhe deveria responder pois quem sabe da sua dor, 

é quem a sente. Podia dizer que a sua situação ia melhorar, mas na minha plena consciência 

sabia que não era fácil estar numa situação dessas e que muito provavelmente poderia não 

existir uma forma rápida de resolver essas situações.  

 Algumas estratégias que resolvi estabelecer, que acho que não foram as mais benéficas, 

foi deixar o utente falar sobre os seus sentimentos, pois percebi que tinha necessidade de 

comunicar (utente não tem família próxima, nem amigos). Depois, refutei algumas vezes “não 

sei o que está a sentir, mas compreendo que não deve ser fácil”, “é um corajoso”, mas o 

doente disse-me de imediato que não era corajoso, pois se o fosse não se refugiava em casa 

e já tinha posto fim à vida. Ao apresentar de novo ideação suicida, questionei se tem tido 

consultas com os nossos psicólogos, respondendo que sim. Para mim, é uma situação muito 

complicada e urgente, pois deve-se de imediato referenciar os utentes com estes 

comportamentos para médicos, psicólogos ou EEESP. De acordo com Lee (2016: 580), 

“perante um indivíduo com ideação suicida deve-se oferecer apoio emocional, trabalhar sobre 

os sentimentos suicidas, focalizar nos aspetos positivos da pessoa e valorização da vida, 

explorar alternativas ao suicídio, realizar um contrato para que o indivíduo não cometa suicídio 
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até uma data de retorno, oferecer atendimento em saúde mental e entrar em contacto com a 

família, amigos e colegas, além de reforçar seu apoio.” 

 Durante a conversa com o utente tive cuidado com as palavras, pois tinha receio de dizer 

algo que sensibilizasse o utente e que pudesse de alguma forma cometer o suicídio. 

Questionei se teve alguma recaída e respondeu-se que a última vez que consumiu foi em 

março e nesse momento, sublinhei que era um corajoso, pois há alguns meses que não 

consome. O utente agradeceu, mas sempre com uma voz triste. 

 Durante o contacto realizei sempre uma síntese da conversa, para que o utente 

percebesse que eu estava a ouvi-lo, no entanto sinto que poderia ter realizado intervenções 

psicoterapêuticas mais eficientes, pois acho que não consegui confortá-lo, ficando um pouco 

frustrada. Sei que foi a primeira vez que falei com este utente e que se continuar a ter contacto 

com o mesmo, posso iniciar uma relação de ajuda, obtendo algum grau de confiança e 

empatia, que me leve a intervir eficientemente. 

 

4.1.6 Consulta descentralizada a utentes em Odemira 

No dia 24 de novembro de 2020, desloquei-me até Odemira com a enfermeira que está 

escalada para administrar as tomas de metadona aos utentes. A administração aos utentes é 

realizada no Centro de Saúde de Odemira desde que se iniciou a pandemia, nomeadamente 

num gabinete com uma janela que dá acesso ao lado exterior. De acordo com o Relatório 

Anual do SICAD (2015; 12), o “SICAD integrou o Grupo de Trabalho para o desenvolvimento 

de um conjunto de medidas relativas à implementação de um Programa Nacional de Deteção 

Precoce e Intervenções Breves dirigido ao consumo excessivo de álcool e ao consumo de 

tabaco nos Cuidados de Saúde Primários e coordenou um Grupo de Trabalho no âmbito do 

Jogo e substâncias psicoativas (…) intervindo por parte das Administrações Regionais de 

Saúde, I.P como: a ARS, I.P. do Alentejo que prestou apoio nos Estabelecimentos Prisionais 

de Pinheiro da Cruz, Beja e Odemira”, daí a origem da consulta descentralizada em Odemira. 

 Estava entusiasmada para esta consulta no centro de saúde de Odemira, pois é um local 

para mim desconhecido e não sabia como se ia proceder. Como era a primeira vez estava 

com receio de me enganar em algo, mas receios temos sempre, por isso no momento tive de 

me concentrar e pensar que esta consulta tinha tudo para correr bem e que acima de tudo 

estava naquele local para aprender, e, essencialmente, aprender a realizar intervenções 

psicoterapêuticas. Na altura queria muito comunicar com os utentes, perceber o que estavam 
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a sentir devido à pandemia, quais eram os seus sentimentos face a essa situação e se sentiam 

a necessidade de consumir.  

 Quando os utentes começaram a chegar iniciou-se a entrega da medicação, mas quem 

entregou a metadona foi a colega enfermeira e eu realizava os registos. Fiquei com alguma 

pena, pois não comuniquei muito com os utentes, até porque só se perguntou o essencial: 

“Como se tem sentido?” e a maioria respondia que tinham estado bem e sem recaídas. Senti 

que aquela consulta se baseou só na entrega de metadona e sem intervenções de prevenção 

ou intervenção, mas sei que um dos motivos foi a falta de disponibilidade e tempo. Para além 

disso, como foi a minha primeira vez na consulta e não queria cometer erros, baseie-me 

somente em registar todas as administrações dos utentes nos seus processos para que 

ficasse tudo registado e por vezes não olhava para o rosto do utente e não ouvia algum tipo 

de conversa entre ele e a minha colega enfermeira. Reforço que foi uma grande falha minha 

e não houve relação de ajuda e terapêutica entre mim e o utente. Segundo Chalifour (2008: 

121) “A relação de ajuda profissional é um processo relacional complexo, em que o 

profissional se interessa pelos doentes de interagir com o ambiente, recolhendo informação 

para a satisfação de necessidades. Para essas necessidades, o profissional deve intervir para 

a promoção da saúde, prevenção e tratamento da doença.” 

 Estes utentes são pessoas que precisam de ajuda e de muito apoio e naquele momento 

só me preocupei em registar as tomas e desvalorizei um pouco o que diziam à colega 

enfermeira. Se tivesse existido mais disponibilidade e se eu estivesse mais à-vontade na 

consulta, poderia ter apresentado outro tipo de abordagem como questionar “Como se 

sente?”, “Tem sentido falta de consumir”,” “Consumiu recentemente?”, “O que fez para não 

consumir?”, “Que atividades tem realizado?”, se consumiu, questionar a causa e marcar se 

possível uma próxima consulta”. Na minha perspetiva, com este tipo de abordagem poderia 

iniciar uma relação de ajuda e de confiança com o utente, conseguindo de alguma forma 

realizar intervenções como futura EEESMP.  

 Segundo SICAD (2017: 1), existem algumas abordagens importantes para a intervenção 

dos consumos como: 

 “Abordagem holística. Ajuda na mudança de “crenças, atitudes e comportamentos 

relativos ao consumo de substâncias” e define a “melhor estratégia de atuação na 

pessoa com comportamentos aditivos; 

 Abordagem de proximidade. Intervir junto de populações específicas na área da 

promoção da saúde pública; 
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 Autonomia. “Salvaguardar os interesses, motivações e prioridades da pessoa, 

definindo objetivos e metas em conjunto”; 

 Enraizamento na comunidade. “Considerar aspetos comunitários mais próximos – 

normas sociais e comportamentais entre os consumidores, natureza e estrutura das 

relações sociais na rede de consumidores, contexto social e físico imediato na qual as 

substâncias psicoativas são consumidas”; 

 Diálogo. “Valorizar e, em alguns casos, restaurar a importância da comunicação 

pressupondo a escuta, a reflexão e a intervenção, abrindo um espaço onde se podem 

colocar questões”; 

 Relação. “Privilegiar o estabelecimento de relações sociais próximas e a construção 

de bases de confiança e respeito mútuas, ou seja, entender que é uma relação 

diferente da relação terapêutica tradicional e que se baseia numa relação de parceria, 

de ajuda e de confiança/confidencialidade” 

 Educação para a saúde. ”Focar o interesse do consumidor de drogas, habitualmente 

centrado nas substâncias e no seu uso, na noção de saúde.” 

 

4.1.7 Sessões em The Summer Berry Company Portugal, empresa agrícola produtora 
de frutos vermelhos 

 No dia 24 de novembro de 2020, para além de ter prestado apoio à consulta 

descentralizada, assisti a duas sessões de prevenção a populações de nacionalidades indiana 

e paquistanesa, que exercem funções nas estufas produtoras de frutos vermelhos. Muitos 

destes funcionários vivem sozinhos e sem família, e pelo fato de em tempos da pandemia 

terem sido eliminadas algumas atividades de lazer, acabam por se refugiar no álcool, daí ter 

sido importante realizar sessões de prevenção. A psicóloga do CRI Sul Alentejo, realizou as 

sessões com o auxílio de um funcionário que traduziu a apresentação para as respetivas 

nacionalidades. As sessões foram realizadas no refeitório pelas 16-18 h, com a presença de 

30 funcionários. 

 No início da apresentação, a Dra. questionou os funcionários o seguinte: 

 “O que fazem nos seus tempos livres?”, sendo que muitos responderam que jogam, 

estão com amigos e falam ao telemóvel com a família; 

 “O que podem fazer com esse tempo? “, responderam que praticam desporto; 

 “O que fazem nos intervalos do trabalho”, responderam que dormem e passeiam. 
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 A Dra. explicou que nesse tempo livre existe a probabilidade desses trabalhadores 

consumirem álcool, sendo importante definir estratégias para evitar tal situação.  

 Segundo o Guia para a Intervenção Sindical (2015: 37), é necessário abordar algumas 

intervenções de prevenção, como a “sensibilização e informação com o objetivo de eliminar 

estereótipos; formação no sentido de normalizar o problema do consumo inadequado de 

substâncias; educação para a saúde e delinear fatores de proteção alternativos aos fatores 

de risco inerentes às condições de trabalho”. Nas sessões, também se apresentou quais as 

causas do alcoolismo, sintomas e consequências.  

De acordo com Sharp (2020: 1),  

“Algumas pesquisas sugerem certas causas que podem estar associadas no 
seguinte: as pessoas com risco de ter uma perturbação relacionada ao consumo 
do álcool ficam intoxicadas com mais facilidade que as pessoas que não são 
alcoólatras, ou seja, os seus cérebros são mais suscetíveis aos efeitos do álcool. 
Os parentes consanguíneos dos alcoólatras podem ter essa característica. Um 
determinado histórico e características de personalidade podem predispor a 
pessoa a ter uma perturbação relacionada consumo de álcool. Os alcoólatras 
frequentemente vêm de famílias desfeitas, e os relacionamentos com os pais são 
frequentemente más. Relativamente aos sintomas, o álcool tem efeitos quase 
imediatos, pois é absorvido mais rápido do que é processado (metabolizado) e 
eliminado do organismo. Como resultado os níveis de álcool no sangue aumentam 
rapidamente. Os efeitos podem aparecer minutos depois de se ter bebido. No 
entanto, os efeitos variam muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, a pessoa 
que bebe regularmente (duas ou mais doses por dia) é menos afetada por uma 
determinada quantidade de álcool, do que quem normalmente não bebe ou quem 
bebe apenas socialmente, um fenómeno denominado de tolerância. A pessoa que 
desenvolveu tolerância ao álcool também pode ser tolerante a outras drogas que 
diminuem a função cerebral, como barbitúricos e benzodiazepínicos. Os sintomas 
a longo prazo são as doenças como doença hepática alcoólica, cirrose hepática, 
pancreatite, depressão, entre outras”. 

 Após as sessões, muitos dos funcionários realizaram algumas questões, como: 

 “Quantas garrafas se podem beber por dia?”; 

 “Qual a melhor bebida?”; 

 “Existe a possibilidade de ficarem internados?”. 

 Estas questões foram devidamente respondidas pela Dra. 

 Achei estas sessões muito interessantes, pois não tinha ideia alguma do que iria 

acontecer, estando curiosa. Pensei que os funcionários pelo fato de não perceberem a língua 

portuguesa, não estariam recetivos a receber informações e também de realizar questões, 

por isso fiquei admirada e simultaneamente agradada. Durante as sessões, observei os 

utentes e todos estavam atentos ao que lhes era transmitido. Na altura percebi que são 

pessoas humildes, genuínas e que não devem ter passado uma vida fácil e ainda não estão 
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a passar. Na zona de Odemira habitam muitas destas pessoas e existe o estigma de que são 

“drogados ou alcoólicos”, mas ninguém percebe no fundo o motivo de eles terem vindo habitar 

para Odemira e o motivo de estarem em sofrimento, levando aos consumos. Não quero dizer 

que sinta pena deles, mas talvez compaixão e empatia, ou seja eu tento compreender o 

estado emocional deles, pois eu não sei se estivesse numa situação dessas, quais seriam as 

minhas atitudes. Poderiam não ser as mesmas, mas tento compreender. “A empatia consiste 

em compreender que os sentimentos de uma pessoa são possíveis na situação em que ela se 

encontra, mesmo que se fôssemos nós na mesma situação tivéssemos outro tipo de atitude” 

(Sampaio, 2008: 280). Para além disso, ao demonstrar compaixão e empatia, posso promover 

uma comunicação eficaz, consolo e resolução de problemas, apresentando uma relação de 

ajuda. Como futura EEESMP, penso que é fundamental compreender o outro para conseguir 

de alguma forma auxiliar, daí ter sentido a necessidade de estar ao lado da Dra. a realizar as 

sessões, pois este tipo de abordagem é essencial para a prevenção de consumos. No entanto, 

sei que ainda tenho muitos conhecimentos para adquirir ao longo do ensino clínico, para que 

futuramente consiga intervir na área da prevenção. Verifico que houve insucesso da sessão, 

pois as questões dos funcionários estavam relacionadas com o consumo, como qual a melhor 

bebida, que tipos de bebida podiam consumir e se podiam ficar internados, e aparentemente 

nenhuma questão relacionada com o não consumo e como suspender. 

 

 

4.1.8 Formação “Encontro Nacional de Profissionais do CAD” 

 No dia 26 de novembro de 2020, decorreu o Encontro Nacional de Profissionais do CAD, 

tendo assistido à sessão das “Guidelines para a intervenção na área do Jogo”. Estava muito 

curiosa e entusiasmada para assistir, pois poderia adquirir conhecimentos e informações 

necessárias para a elaboração do meu projeto que é referente ao Jogo. No entanto, antes de 

iniciar a assistir a sessão, estava um pouco angustiada, pelo fato de não conseguir estar 

presente por motivos pessoais. Para além da angústia, sentia-me com um peso da 

consciência por ter realizado a inscrição depois do seu encerramento e de me terem inscrito 

excecionalmente e de o meu EEESMP me ter contactado a informar da sessão, interessado 

que eu assistisse, pois era um tema importante para o meu projeto e se eu não presenciasse 

talvez o EEEMSP pensasse que eu não estivesse motivada e interessada no tema. Porém, 

consegui iniciar a sessão a meio da formação e assisti a uma apresentação de um médico 

muito interessante, referente a dados estatísticos a nível nacional que não tinha 

conhecimento. 
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 O Dr. apresentou os seguintes dados referentes a indivíduos com a perturbação do jogo 

na ARS do Norte: 

 

Gráfico 1 − Percentagem de indivíduos com perturbação do jogo 

 

 Verifica-se neste gráfico, que ao longo dos anos houve um aumento exponencial de 

indivíduos que apresentam a perturbação do jogo, nomeadamente no ano de 2019 em que se 

identificam 247 novos casos. Na minha opinião existe um aumento de jogadores patológicos 

principalmente online devido às novas tecnologias que cada vez mais realizam publicidade e 

marketing a novos jogos, sendo um dos motivos para um indivíduo permanecer um longo 

período a jogar. Para além disso, é de fácil acesso e pode jogar-se a qualquer hora. De acordo 

com o Gonçalves (2019: 1), “o jogo online tem uma série de atrativos que o jogo físico não 

tem: diversidade, acessível sempre, confiança nos sites e nas transações financeiras, o 

histórico e o imediatismo. Pode-se jogar muita coisa a qualquer hora. Isto, associado à cultura, 

à facilidade de acesso à internet nas camadas mais jovens e à publicidade, explica o boom 

muito grande de jogadores online”, indo ao encontro da minha opinião. Cada vez mais existe 

a prevalência de indivíduos com a perturbação do jogo, mas ainda não é identificada pelos 

próprios, como uma adição, talvez pelo estigma e de não compreenderem que é idêntica a 

uma dependência de álcool, tabaco, substâncias psicoativas, ou outro tipo de adição. 
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Gráfico 2− Percentagem de indivíduos com perturbação do jogo nas diferentes ARS 

 

 O Dr.refutou que na ARS Norte exista uma maior prevalência de indivíduos com a 

perturbação do jogo, nomeadamente com 123 novos casos; na ARS Centro é de 42 casos; 

na ARS LVT, 51 casos; na ARS Alentejo, de 16 e na ARS Algarve 15. De acordo com estes 

dados estatísticos, penso que existe uma maior prevalência devido à deteção precoce desses 

casos e de a zona geográfica do Norte ser maior e apresentar um maior índice de população. 

Por eu estar localizada na ARS Alentejo e de estar a realizar ensino clínico no CRI Sul 

Alentejo, concluo que existem menos casos assinalados por muitos indivíduos não pedirem 

ajuda e de interromperem o tratamento quando o iniciam. É importante sensibilizar esta 

população a pedir ajuda, de modo a intervir eficientemente e reduzir a taxa de prevalência. 

 Para além disso, e de acordo com o Dr, os jogos mais frequentes são os que envolvem 

dinheiro, atingindo  cerca de 81% da população em geral. De acordo com Ferreira (2019: 1) 

“Desde 2010 até 2019 que o valor gasto em jogos tem aumentado. Se há 10 anos os 

portugueses gastaram pouco mais de 100 milhões de euros no jogo, em 2018 o investimento 

já tinha chegado aos 1594 milhões. É uma média de 160 euros por cada português”. Com 

esta perda muito significativa de dinheiro, acredito que muitos indivíduos apresentem dívidas, 

perdas de valores, de bens materiais e de pessoas próximas, levando a um maior sofrimento 

e desespero. 
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 Para além disso abordou-se na sessão, a perturbação do jogo com outras adições como 

o álcool e de substâncias psicoativas.  

 

Gráfico 3  − Percentagem de indivíduos com perturbação do jogo com outras adições. 

 

 Verifica-se neste gráfico que a percentagem de indivíduos com a perturbação do jogo 

associada ao álcool apresenta uma taxa de 56% e de os indivíduos com a perturbação do 

jogo articuladas com substâncias ilícitas tem uma taxa de 44%. Segundo André (2018: 1), “de 

acordo com o inquérito nacional ao consumo de substâncias psicoativas na população em 

geral, em 2016/2017, 27,6% dos jogadores abusivos e patológicos (a dinheiro) consome 

álcool”. O Dr. terminou esta sessão referindo que não há medicação farmacológica para o 

jogo, só para as outras adições. 

 Questiono-me sobre a causa de a maioria dos indivíduos com o vício do jogo também 

apresentarem consumos de álcool, tendo realizado algumas pesquisas, mas sem sucesso. 

 Gostei desta sessão, tendo sido muito importante para o meu projeto e de compreender 

a prevalência de jogadores patológicos a nível nacional. Para além disso, senti-me bem 

comigo mesma por ter conseguido e tentado assistir a esta sessão. 
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4.1.9 Intervenção em sala terapêutica II 

No dia 9 de dezembro de 2020, fui para a sala terapêutica dedicada ao PSO. Neste dia estive 

em contacto com oito utentes que foram buscar a solução oral de cloridrato de metadona, já 

devidamente preparada para uma ou duas semanas de uso devido à situação pandémica. 

Inicialmente fiquei motivada, pois iria estabelecer contacto com os utentes, enquanto 

entregava a metadona. A primeira questão que coloquei foi: “Como tem passado nestes 

últimos tempos?”, pelo que me responderam: “Bem, dentro do possível” e quando entregava 

a metadona, agradeciam e iam-se embora. Perante estes comportamentos, questionei-me: 

“Isto é intervir em saúde mental e psiquiatria?” Para mim, a minha resposta é não. Pensei logo 

em tentar encontrar estratégias para iniciar uma relação empática e mostrar aos utentes o 

meu interesse em ajudá-los, mas talvez estas respostas curtas estejam relacionadas pelo fato 

de ainda não me conhecerem bem e de ainda não existir confiança entre nós. De acordo com 

Phaneuf (2005: 402) “As competências no domínio da comunicação verbal e não-verbal, o 

respeito, a compreensão e a capacidade de não julgar o outro, exige assim uma grande 

capacidade de aceitação da pessoa e do seu problema, sendo estratégias para ajudar o 

doente”. Se os utentes não se mostraram ainda dispostos para comunicarem mais comigo, 

deve-se pelo fato de não me conhecerem bem ou de eu não ter intervindo de uma forma mais 

eficiente e profissional? Deveria ter questionado se apresentaram alguma recaída, se sim o 

que fizeram posteriormente, se necessitam de ajuda profissional, que sentimentos e emoções 

apresentam ou se querem falar/desabafar de algo que os incomoda, pois pode ser a causa 

de uma provável recaída. No entanto, senti que ainda tenho muito para evoluir como futura 

enfermeira especialista em saúde mental e psiquiatria. 

 De acordo com o SICAD (2017: 11) “A heroína destaca-se com 60% dos consumidores a 

consumir todos os dias nos últimos 12 meses, e os restantes a consumir uma vez por mês 

(20%) ou mais raramente (20%). Entre 2012 e 2016/17 observou-se uma diminuição da 

frequência de consumo de heroína.” Esta informação é interessante e verifica-se que existe 

de fato uma intervenção por parte dos profissionais de saúde e também dos utentes para a 

diminuição da dependência da heroína. 

 “No contexto da procura de tratamento, entre os utentes com problemas relacionados 

com o uso de drogas, uma vez mais a heroína surgiu como a droga predominante na maioria 

dos grupos de utentes que recorreram em 2017 às diferentes estruturas de tratamento, com 

exceção dos novos utentes em ambulatório (cannabis) e no caso dos utentes das 

Comunidades Terapêuticas licenciadas, em que surge com uma proporção ligeiramente 

inferior às da canábis e da cocaína. As referências a outros opiáceos como droga principal 
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foram inferiores a 5%. Mantém-se a tendência dos últimos anos de diminuição do número de 

utentes com a heroína como droga principal” (SICAD, 2017: 12).  

 Mais uma vez, verifica-se que de fato existe uma diminuição da dependência de 

substâncias ilícitas. O PSO é um grande auxílio para os utentes, sendo que o SICAD (2017: 

1), apresenta o seguinte: “PSO destina-se a promover a redução do consumo de heroína por 

via da sua substituição por metadona, a ser dispensada através de programas de grande 

acessibilidade, sem exigência imediata da abstinência e em instalações adequadas para o 

efeito, fomentando o aumento e regularidade dos contactos do consumidor com os 

profissionais de uma equipa sociosanitária, podendo concorrer, nomeadamente, para futura 

abstinência. A administração de metadona é presencial e feita por um técnico de saúde, na 

dose e periodicidade fixada por prescrição médica, sendo que o horário de funcionamento 

deve ser adaptado a população alvo e previamente fixado.” De acordo com esta informação, 

a diminuição de consumo de substâncias também se deve ao fato destes programas existirem 

e de serem importantes para o tratamento dos utentes. Na minha perspetiva e perante o que 

eu observei, ao longo da administração de metadona aos utentes, muitos deles apresentam 

doses reduzidas e que por algum tempo, podem mesmo realizar o desmame definitivo, sendo 

muito benéfico para o mesmo, pois acaba por vencer esta batalha. 

 

 

4.2 ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO DE CASO, POSTER E PANFLETO RELATIVO À 

PERTURBAÇÃO DO JOGO 

 Realizei um estudo de caso a um indivíduo com a perturbação do jogo, um poster e um 

panfleto, para sensibilizar a população. No caso clínico expus o estudo de um indivíduo com 

a finalidade de refletir sobre a prestação de cuidados de Enfermagem Especializados na área 

da Saúde Mental e Psiquiatria, consoante as suas necessidades. “O estudo de caso é uma 

investigação que se assume como particularista, isto é, que se debruça deliberadamente 

sobre uma situação específica que se supõe ser única ou especial, pelo menos em certos 

aspetos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e, desse modo, contribuir para 

a compreensão global de um certo fenómeno de interesse” (Ponte, 1994: 4). Assim, a 

realização deste estudo de caso auxiliou-se na aquisição de conhecimentos e competências 

na área da EEESMP, sendo que realizei o processo de Enfermagem na vertente da 

especialidade. No entanto foi difícil realizar alguns diagnósticos e intervenções 

psicoterapêuticas pelo fato de não ter experiência na prática, mas com pesquisa bibliográfica 
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e ajuda externa de profissionais experientes, consegui adquirir conhecimentos e 

competências no âmbito de Saúde Mental e Psiquiatria e em comportamento de adição no 

jogo. 

 Para o desenvolvimento desta competência, realizei diagnósticos, planei cuidados de 

EEESMP, trabalhei ao lado do indivíduo e ao mesmo tempo tentei suscitar algum 

comprometimento na sua própria recuperação. Assim, consegui concretizar estes objetivos 

que estavam delineados, analisar os objetivos gerais e específicos delineados no projeto de 

estágio, como desenvolver, aplicar e avaliar uma intervenção num determinado indivíduo com 

uma perturbação específica, identificar sinais e sintomas de perturbação do jogo a um 

indivíduo, identificar técnicas geradoras de motivação, determinar estratégias 

psicoterapêuticas ao indivíduo, realizar treino de competências sociais e apresentar 

competências alcançadas enquanto aluna de EEESMP. 

 As atividades desenvolvidas no Estágio I, como as experiências vivenciadas em campo 

de estágio, a realização do estudo de caso e a entrevista, vão ao encontro do Modelo 

Transteórico de Prochaska e Di Clemente, de 1982, pois centra-se na alteração de 

comportamento e na realização de intervenções psicoterapêuticas. 
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5. CONTEXTUALIZAÇÃO DOS CAMPOS DE INTERVENÇÃO E COMPETÊNCIAS 
DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO II, COMO EEEMSP  

 

Uma breve referência ao propósito deste ponto: neste estágio II, realizou-se uma análise 

e reflexão sobre uma série televisiva que aborda três adições com o intuito de adquirir 

competências como futura EEESMP, por não ter sido possível estar presente no CRI Sul 

Alentejo devido à situação pandémica. 

 

 

5.1 DESCRIÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
NO ESTÁGIO II 
 

5.1.1. Análise e Reflexão da Série “Gambito de Dama” 

 Durante a realização do estágio II no CRI Sul Alentejo, foi-me proposto pelo EEESMP 

que analisa-se uma série televisiva que apresenta três adições com o intuito de adquirir 

habilidades como futura EEESMP. 

 Gambito de Dama: Nos anos 50, uma rapariga num orfanato revela um talento prodigioso 

para o xadrez e inicia uma improvável ascensão ao estrelato, enquanto se debate com a 

dependência. 

 Esta série aborda a história de uma rapariga com a perturbação do jogo, especificamente 

o jogo do xadrez e também de outros vícios como o álcool e substâncias ilícitas. Como futura 

enfermeira especialista de saúde mental e de psiquiatria analisei o comportamento desta 

rapariga, como seu o perfil psicológico, a biotipologia, os aspetos de comportamento de risco 

e protetores de modo a adquirir competências e conhecimentos para realizar intervenções 

psicoterapêuticas futuramente. 

 

5.1.1.1 Episódio 1 − Aberturas 

 Este episódio inicia-se com a apresentação de uma rapariga chamada Elizabeth Harmon, 

uma rapariga tímida, doce, reservada e muito observadora, que ficou órfã de mãe após um 
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acidente de viação, tendo esta se suicidado. Ao longo do episódio e em pequenas situações, 

a mãe de Elizabeth apresenta algumas perturbações psiquiátricas. 

 Após o falecimento da sua mãe, Elisabeth foi para um orfanato. Nesse orfanato, todas as 

crianças consumiam substâncias ansiolíticas, para ficarem mais calmas e esta rapariga não 

foi exceção.  

 Num determinado dia, Elisabeth ao não ter realizado um trabalho académico, ficou de 

castigo, tendo ido para a cave limpar apagadores. Aí encontrou um funcionário do orfanato a 

jogar xadrez e desde esse momento, apresentou interesse em jogar o mesmo jogo. Começou 

a jogar com o funcionário, tornando-se perfeccionista, e cada vez mais aperfeiçoava a sua 

técnica. Alternando com o jogo, consumia em crescendo ansiolíticos e durante a noite 

apresentava alucinações visuais com o xadrez.  

 No episódio foi convidada para participar num clube de xadrez num liceu e o seu gosto 

começou a aumentar cada vez mais. Os funcionários do orfanato aperceberam-se de alguma 

dependência do jogo e associaram-no, também, aos consumos de ansiolíticos, tendo 

suspendido de imediato os mesmos. Elisabeth iniciou um quadro de sudorese, irritação e 

nervosismo, estando presente um síndrome de abstinência.  No final do episódio, Elisabeth 

tenta roubar os ansiolíticos à farmácia do orfanato, mas acaba por ser descoberta e desmaia, 

indo para o hospital. 

 Relativamente à minha análise neste episódio, estamos perante a presença de uma 

rapariga de 7 anos de idade, de estatura média, magra e ruiva. Demonstra ser tímida, 

reservada, introvertida, muito observadora e curiosa. 

 O facto de já ter alguma vontade de aprender, de jogar cada vez mais o xadrez e estar 

constantemente a pensar no jogo e a consumir substâncias ilícitas para ficar mais desperta e 

com capacidades de jogar mais, pode ser justificado pela morte da sua mãe num acidente de 

viação e em que a rapariga estava presente, tendo sido também um trauma para a mesma. 

De acordo com Maté (2019: 1) “O vício está sempre relacionado ao trauma e às adversidades 

na infância, o que não significa que todas as pessoas traumatizadas se tornarão dependentes, 

mas que todos os dependentes passaram por traumas”. Elisabeth ao não ter mais nenhum 

elemento da sua família vivo, faltando-lhe carinho, amor e apoio, estas ausências podem 

justificar o refúgio da criança no jogo.  

 Durante o episódio, a criança não é muito comunicativa, só respondendo quando 

questionada. Não tem interação com nenhuma criança, com mais ninguém, exceto com o 

funcionário que trabalha na cave e que lhe transmitiu o gosto pelo jogo. A rapariga tentava 
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sempre ficar de castigo para ir para a cave e jogar xadrez com o funcionário. Durante as aulas, 

não presta atenção à matéria que está a ser lecionada, só lê livros relacionados com o jogo 

de xadrez e durante a noite, após ter consumido medicação ansiolítica, apresenta alucinações 

visuais do jogo do xadrez. Perante uma situação destas e como futura enfermeira especialista 

em Saúde Mental e Psiquiatria, verifico que a rapariga está a iniciar um processo de 

dependência no jogo e que, se não for ajudada, poderá futuramente apresentar a perturbação 

do jogo. Por isso, os professores deveriam ser convocados para uma reunião e encontrar 

estratégias benéficas que fossem importantes para intervir na rapariga. De acordo com o autor 

Guitter (2013; 350), uma das intervenções benéficas seria “afastar o jovem do jogo, pois pode 

ajudar na observação mais precisa das características do sofrimento do mesmo, as quais, por 

sua vez, podem fornecer indícios de alguma condição psicológica ou psiquiátrica.” 

 Enquanto a criança fala durante o episódio, penso que é uma rapariga que nunca teve 

amor de alguém, sendo retraída e fria com a maioria das pessoas que se aproximam dela. 

Verifico isso pelo seu tom de voz que é agressivo e com timbre grave. Durante o episódio, 

observo que a sua mãe apresentou algumas perturbações psiquiátricas, não tendo sido 

também uma referência materna adequada, pois não foi auxiliada profissionalmente, daí 

nunca lhe der conseguido transmitir carinho e amor, que uma mãe deve dar a um filho. 

 Como futura enfermeira especialista em Saúde Mental e Psiquiatria, sinto que é uma 

criança que lhe falta algum suporte familiar e atenção por parte dos seus educadores. Para 

além disso, se não se intervir antecipadamente, pressinto que a rapariga se torne dependente 

do jogo e das substâncias ilícitas, devido ao contexto em que está inserida.  

 Se estivesse perante uma rapariga desta idade e com este tipo de comportamento, a 

minha motivação para a ajudar seria a idade jovem, pois se houvesse uma intervenção rápida, 

poderia prevenir-se complicações tardias. Inicialmente tentaria conhecer a história pessoal da 

criança, o que a levou a jogar e a querer jogar cada vez mais, pois segundo Morais (2019: 1) 

é “fundamental perceber os motivos por detrás do vício, pois há sempre um problema 

associado, que tanto pode ser bullying, como um divórcio dos pais ou um caso de luto não 

resolvido”. No entanto, devo ter atenção aos seus comportamentos verbais e não-verbais, 

pois é uma rapariga tímida e com pouca reposta verbal e que este motivo pode ser um 

provável problema para uma futura intervenção. No entanto, os comportamentos não-verbais 

podem ajudar-me a perceber o que a rapariga está a sentir, como determinados tiques, 

mostrando nervosismo ou olhar para outra direção que demonstra desinteresse na conversa 

ou até mesmo observando quando a rapariga joga xadrez mentalmente, como sendo um 

pedido de ajuda inconscientemente. Para isso, é importante que eu, como futura enfermeira 
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especialista em Saúde Mental e Psiquiatria, consiga estabelecer inicialmente uma relação de 

empatia e de confiança com a rapariga, questionando se gosta de outros tipos de jogos, ou o 

que mais gosta no xadrez e o que sente quando ganha. A criança também pode aperceber-

se de alguma insegurança minha e mostrando-se pouco recetiva a qualquer tipo de ajuda 

vinda da minha parte. Assim, e de acordo Guitter (2013) os objetivos do tratamento são: 

estabelecer confiança mútua, trabalhar na motivação para a mudança, inclusive com o auxílio 

de psicoeducação; tratar as comorbilidades e, quando necessário, utilizar abordagens para 

regularização do padrão sono-vigília, trabalhar o uso moderado de jogos, retomar o 

funcionamento académico, social e trabalhar a prevenção de recaída. 

 

 

5.1.1.2 Episódio 2 − Trocas 

 No início do episódio, a Elizabeth regressa do hospital, tendo sido proibida de jogar. 

 Passados seis anos, a rapariga é uma jovem de 13 anos que ainda reside no orfanato, 

mas por pouco tempo, pois é adotada por um casal. Um casal aparentemente funcional e com 

vontade de criar uma criança, mas ao longo do episódio verifica-se que o pai adotivo é ausente 

na família, estando meses fora de casa em trabalho; a mãe adotiva acaba por sofrer 

psicologicamente por estas ausências do marido.  

 A jovem inicialmente adorou o fato de viver numa casa enorme e de ter um quarto só para 

si, mas começou a aperceber-se da situação disfuncional dos seus pais. Para além disso, 

passou a frequentar uma outra escola e sofrer de bullyng por parte dos seus colegas, mas, 

aparentemente, tal não lhe causou perturbações. Como estava numa outra escola, começou 

a questionar os novos colegas se existia algum clube de xadrez, sendo que a resposta foi não 

e começou então a procurar na biblioteca por livros sobre o jogo. Entretanto, leu num jornal 

que haveria um campeonato estadual de xadrez e inscreveu-se. 

 Em casa, a situação mantinha-se desagradável, em que sua mãe por vezes apresentava 

humor depressivo pedindo à rapariga que fosse à farmácia comprar medicação. Um dia, 

quando Elizabeth foi à farmácia comprar a medicação, verificou que era a mesma que tomava 

há uns anos atrás no orfanato e guardou alguns comprimidos para si. 

 Voltando ao campeonato, a jovem começou a jogar e a consumir a medicação ansiolítica 

durante a noite, de forma a ter mais competências para jogar, voltando a ter as alucinações 

visuais. Começou a passar em todas as fases do campeonato de xadrez, tendo sido a 
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vencedora. Com o dinheiro que ganhou, comprou um jogo de xadrez, livros e mudou o seu 

vestiário. 

 A sua mãe apercebeu-se de que a filha era uma jogadora nata no xadrez e que poderia 

ser uma mais-valia para a família; pediu-lhe então para se inscrever em mais alguns 

campeonatos, sem saber que a sua filha tinha um problema. Para além disso, o pai adotivo 

tinha abandonado a família e por esta situação ser importante ganhar dinheiro para sustentar 

a família, pois Elizabeth poderia regressar para o orfanato. 

 Perante a minha análise, a rapariga cresceu, apresentando a altura de 1,60 cm, curvas 

delineadas, magra e mantinha cabelo ruivo curto. Continuava tímida, reservada, mas doce e 

bem-educada. Verifico que a rapariga encontrou na família que a acolheu amor que nunca 

teve e uma vida melhor, mas Elizabeth, apesar disto, acaba por se aperceber de que esta 

família é disfuncional, devido às discussões que assistia Questionando a sua mãe “Onde vai 

o Sr. Wheatley?“, o pai adotivo, ao que sua mãe lhe respondia “Vai trabalhar para fora.” Devido 

a estas situações, a jovem isolava-se e ficava pensativa. Para além desta situação, na escola 

sofria de bullyng e era rejeitada pelos colegas, isolando-se também. Foi na escola que 

começou a questionar se haveria clubes de xadrez e a ler livros sobre o jogo. Analiso que 

devido ao abandono por parte do pai adotivo e à rejeição dos seus novos colegas, tal pode 

ter sido um passo para a Elizabeth voltar a pensar no jogo, pois é algo que substitui um vazio 

que talvez possa sentir, vazio esse que pode ser a falta de amor e carinho, querendo refugiar-

se inconscientemente no jogo. 

 Durante o episódio, quando a rapariga fala com os colegas acerca do jogo ou até mesmo 

com os adversários do campeonato, analiso como futura enfermeira especialista de Saúde 

Mental e Psiquiatria, que Elizabeth quer mesmo jogar, saber, ter muitos conhecimentos e 

competências sobre o jogo, questionando todas as suas dúvidas. Pretende ser a melhor no 

campeonato, nem que seja necessário consumir de novo substâncias ilícitas para estar mais 

desperta, atenta e capaz para jogar. Inicia-se de novo a dependência, tendo uma recaída e 

necessitando de uma intervenção, mas neste episódio ninguém ainda se apercebe desta 

situação, muito menos a mãe que está depressiva. 

 Ao longo do episódio, verifico que sua mãe não cuida da rapariga, refugiando-se no piano 

para curar as suas feridas e a dor de alma. Na minha opinião, Elizabeth mais uma vez sente-

se abandonada por esta mãe e pensa cada vez mais no jogo, refugiando-se nos consumos 

de substâncias. Para além disso, uma certa vez lembrou-se da sua mãe biológica no dia do 

acidente dizendo “Fecha os olhos”, as suas últimas palavras antes de se suicidar. Eu constato 

que o facto de ter sido abandonada pelo pai adotivo e de ser rejeitada pelos seus colegas, 
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trouxe-lhe memórias do passado, como a da perda da sua mãe, sendo também um abandono, 

pois suicidou-se. Todas estas situações levam a jovem a jogar cada vez mais e a consumir 

substâncias, notando-se que quando ganha, sente-se triunfante, pois a vitória dá-lhe prazer e 

preenche o vazio que tem dentro de si. Segundo Chagas (2004:1), “A nível psicológico, têm 

sido descritos aspetos ligados ao sentimento de vazio emocional e as carências parentais 

precoces levam ao consumo da maior parte de substâncias aditivas e não aditivas que 

provocam uma estimulação neuroquímica do sistema opioide endógeno, alterando a sua 

função e produzindo sentimentos de conforto e bem-estar emocional”. 

 Se estivesse perante uma jovem com este tipo de comportamento e face uma recaída, 

questionava-a o que sentia quando não jogava, o que sentia quando jogava e quando 

ganhava, para tentar perceber que tipo de emoções que ela pode apresentar e tentar 

encontrar estratégias para substituir o jogo. O exercício físico podia ser uma estratégia 

benéfica de acordo com Carvalho (2014: 1): “o exercício físico para além do simples suar e 

eliminar toxinas, o movimentar-se cumpre também, uma função social, como a assimilação 

de um autocontrole, pois o corpo suado de um dependente pode ter a representação de uma 

pessoa determinada. E ainda, foi identificado que a atividade física proporciona 

autoconhecimento, autoestima, qualidade de vida, liberação de endorfina aumentando a 

sensação de prazer e bem-estar.” 

 Como futura enfermeira especialista de Saúde Mental e Psiquiatria, acho que conseguiria 

realizar uma entrevista a esta rapariga, porque verificando que é uma rapariga tímida e 

reservada, acho que poderia estabelecer uma relação de empatia com ela, pois durante o 

episódio parece ser uma jovem serena e honesta. No entanto, deve-se ter atenção alguns 

comportamentos não-verbais, como o olhar, pois durante o último jogo do campeonato, a 

rapariga olhou para o seu adversário com um olhar desafiador; e como comportamento verbal, 

apresentou um discurso manipulador e ainda pediu dinheiro ao funcionário da cave para se 

inscrever no campeonato, pois se ganhasse dar-lhe-ia uma percentagem e não lhe deu. Por 

isso, é preciso ter atenção a estes comportamentos durante a entrevista, para não se obter 

resultados irreais. Durante a entrevista, preciso de ter uma postura assertiva e de confiança, 

para que a rapariga possa compreender que, por um lado que pode confiar em mim para 

responder às questões e falar sobre a sua vida pessoal, e por outro, não deixar que eu seja 

influenciada ou manipulada pelo seu discurso, pois posso emocionalmente criar uma relação 

de afinidade e acreditar em tudo o que a jovem me diz, tornando-se uma dificuldade para 

intervir. Tal como Carvalho (2017: 1) defende “As pessoas manipuladoras tentam mudar 

nosso modo de pensar ou agir. O manipulador utiliza diferentes métodos para induzir, moldar 

e conduzir o comportamento daqueles que estão ao seu redor, com o intuito de obter 

about:blank
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benefícios próprios.” Para isso, devo, e ainda na sendo do pensamento de Carvalho (2017: 1) 

“Manter uma distância saudável e evitar envolver-se com a pessoa; evitar a personalização e 

a autoculpa. Inevitavelmente. Manipuladores psicológicos vão fazer pedidos (ou exigências). 

Estas ofertas muitas vezes fazem você sair do seu caminho para satisfazer as suas 

necessidades. Quando você ouvir uma solicitação irracional, às vezes é útil colocar o foco de 

volta no manipulador, fazendo algumas perguntas para ver se ela tem uma suficiente 

autoconsciência para reconhecer a injustiça da sua intenção. Além de pedidos irracionais, o 

manipulador, muitas vezes, também espera uma resposta imediata de você, para maximizar 

a pressão e seu controle sobre você na situação. Nestas situações, em vez de responder de 

imediato ao pedido do manipulador, considere usar o tempo a seu favor. Saber dizer não, 

diplomaticamente, mas com firmeza. “ 

 

5.1.1.3 Episódio 3 – Duplicar Peões 

 Este episódio inicia-se em Cicinatti, onde Elizabeth participa num outro campeonato de 

xadrez, acompanhada pela sua mãe adotiva. Neste campeonato, a rapariga conhece alguns 

jogadores muito conhecidos e famosos e apercebe-se de algumas jogadas que nunca teve o 

conhecimento que pudessem existir, através de comentários de jogadores. Após ter 

descoberto essas mesmas jogadas, começa a tentar descobrir as suas fraquezas, para 

aperfeiçoar o seu jogo. 

 Durante o campeonato, Elizabeth falta às aulas para participar nos jogos, com o apoio da 

sua mãe e acaba por ganhar mais uma vez e ser notícia. A sua mãe foi um grande apoio para 

ela nesta prova, sendo um suporte emocional que nunca teve. No entanto, como a sua mãe 

apresentava o vício do alcoolismo, influenciou a jovem a iniciar o consumo de bebidas 

alcoólicas, mas mais por recreação. 

 No episódio, a jovem é entrevistada por uma jornalista, que lhe fez algumas questões 

acerca do seu percurso como jogadora e houve um momento que lhe perguntou se ”a 

criatividade e a psicose estão interligadas.” Elizabeth confrontou a jornalista questionando-a 

“se a achava louca”. A jornalista respondeu que não e continuou a entrevista, dizendo que 

“deve ter sido difícil viver num orfanato, sozinha” ao que Elizabeth replicou que “sempre gostou 

de estar sozinha e que o xadrez a confortava-a, pois conseguia controlar e dominar naquele 

momento.” Para além disso, a jornalista insistiu se no jogo de xadrez, o fato de existir um Rei 

e uma Rainha, se não poderiam ser considerados um Pai e uma Mãe que estão em constante 

confronto. A entrevista foi interrompida pela mãe adotiva que ouviu a conversa. 
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 Passados três anos, a jovem e a sua mãe participam noutro campeonato em Las Vegas. 

Aí, Elizabeth encontra um senhor, um pouco mais velho, de quem se recordava do início do 

seu percurso como jogadora. O senhor convida-a para ir até ao seu quarto para realizar uma 

entrevista, pois estava a tentar publicar um artigo. Quando chegaram ao quarto, o senhor 

tirou-lhe algumas fotografias e houve um momento de proximidade entre os dois, situação 

interrompida por um colega de quarto do senhor. Quando  Elizabeth chegou ao seu quarto, 

acabou por beber uma garrafa de cerveja com a sua mãe, relembrando o momento que teve 

com o senhor. 

 Elizabeth vai ganhando alguns jogos no campeonato e durante o episódio, consume por 

vezes substâncias ilícitas, mas acaba por perder o último jogo, ficando transtornada e 

revoltada.  

 Durante o episódio, a perceção que tive é que a rapariga estava empolgada e motivada 

durante os campeonatos. Para além disso, teve a humildade de procurar as suas fraquezas 

para aperfeiçoar as suas técnicas de jogo, querendo ser sempre melhor. Após a entrevista 

que teve com uma jornalista, os comportamentos de Elizabeth alteraram-se um pouco, pois 

foi questionada por algumas perguntas que confrontavam a sua sanidade mental, ou seja, a 

jornalista coloca em causa se o fato de Elizabeth jogar muito e bem ser uma perturbação 

psiquiátrica, não tendo a jovem gostado de ouvir essa insinuação. Segundo Ribeiro (2006: 

271), “alguns autores concluem que a criatividade deve-se, em parte, a variantes genéticas 

que são as mesmas que aumentariam o risco de sofrer de doenças psiquiátricas”. Na minha 

opinião, esta afirmação pode ser verdadeira, pois a jovem está de fato a criar uma 

dependência pelo xadrez, sendo uma perturbação de jogo. Outra alusão da jornalista é a da 

situação do isolamento no orfanato que a levou a jogar e a de as principais peças do jogo 

serem um Rei e uma Rainha, sendo um confronto entre um Pai e uma Mãe. Esta correlação 

entre o isolamento e o jogo faz sentido, pois Elizabeth vivendo isolada no orfanato viu no jogo 

de xadrez um refugio e nele consegue controlar e dominar a sua vida, pois na realidade ela 

não a controlava. De acordo com Andrade (2007: 1120), “os jogadores que utilizam o jogo 

como refúgio, jogam para bloquear a negatividade das suas vidas. Pode incluir tudo, desde 

sentimentos de aborrecimento, solidão, raiva ou depressão”. Relativamente às peças do Rei 

e da Rainha, a jovem não conheceu o seu pai biológico e perdeu a sua mãe biológica ainda 

jovem. Pelo fato de os ter perdido muito cedo, talvez seja uma forma de através do jogo, poder 

criar uma vida com os pais que nunca teve. Numa futura intervenção, teria alguma dificuldade 

em tentar ajudá-la a perceber que de fato pode ter uma dependência no jogo, tal como a jovem 

não compreendeu a jornalista quando esta a confrontou. Quando a jovem explicasse a causa 

de jogar e de como se sentia, nesse momento poderia realizar algumas questões sobe o seu 
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passado, como a perda do seus pais biológicos, de como se sentiu e o que sente quando joga 

para perceber se de fato existe uma relação entre o jogo e a perdas dos pais. Durante a 

entrevista, a jovem apresentava-se retraída e assustada e para mim poderia ser difícil 

conseguir estabelecer uma relação de confiança, inicialmente. 

 Ao longo do episódio, Elizabeth inicia o seu consumo de álcool e sinto que o ingere 

quando se sente insegura e perdida. Reparei na situação em que teve um momento de 

intimidade com o senhor que encontrou no campeonato de Las Vegas e quando chegou a ir 

até ao seu quarto, ingeriu uma garrafa de cerveja. Na minha opinião, penso que esta situação 

aconteceu talvez para esquecer esse momento e para sentir outro tipo de prazer, como o 

álcool.  

 Depois de ter perdido o último jogo, Elizabeth sente-se revoltada, pois queria ganhar. 

Desabafa com a sua mãe adotiva, sendo que esta a conforta. Reparo que quando a jovem 

fala com a sua mãe existe um tom de voz agressivo e parece que quer continuar a jogar mais 

e mais, pois não quer voltar a perder e este comportamento pode ser um pedido de ajuda por 

parte da mesma, mas inconscientemente. Tal como avança Ferreira (2011: 28), “Se o estado 

mental de um jogador piorar, e ele não tiver uma forma saudável de lidar com os pensamentos 

e emoções negativas, é provável que os seus hábitos de jogo se agravem. No pior cenário, 

podem ficar dependentes do jogo.” Assume-se que precisa de ajuda profissional, pois está 

demasiada focada no jogo o que acaba por ser uma motivação para mim, como futura 

enfermeira especialista em Saúde Mental e Psiquiatria, encontrar estratégias de intervenção. 

Segundo Souza (2009; 1) “muitos autores concordam que uma das variáveis mais relevantes 

implicadas na adesão ao tratamento ao jogo é a motivação para a mudança. Destaca-se a 

necessidade de elaborar programas de tratamento que levem em conta dois aspetos: ser 

pouco intrusivo no estilo de vida do doente e orientar-se, basicamente, a trabalhar fatores de 

motivação para a mudança.” 

 

5.1.1.4 Episódio 4 – Meio-Jogo 

 Este episódio inicia-se numa aula de língua russa, que Elizabeth está a aprender para 

posteriormente competir com o mais conceituado jogador de xadrez daquela nacionalidade. 

Nesta aula, conhece alguns colegas de turma mais velhos que a convidam para sair e é nesta 

fase que começa a fumar, outro tipo de consumo de substâncias aditivas. 

 Elizabeth e sua mãe viajam para um campeonato no México; a sua mãe confessa que 

conheceu um homem daquele país, estando a trocar cartas com o mesmo. Ao chegarem ao 
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país, a mãe da jovem passa muito tempo com o senhor e verifica-se uma relação pouco 

vincada entre este e a Elizabeth, pois a mesma refere à mãe que “Ele nunca me vem ver” e 

talvez por a mãe passar a maior parte do tempo com o senhor e não com a filha. Mais tarde, 

o senhor acaba por afastar-se da mãe da jovem e parte em viagem. 

 Durante o campeonato no México, a mãe insiste com a Elizabeth para ela se divertir e 

aproveitar a vida, não ficando dependente só do jogo, mas a jovem ignora-a e mantém-se fiel 

à sua ambição, que é vencer o campeonato. No entanto, um dia Elizabeth aproveita o dia para 

passear no país e relembra de alguns momentos e palavras que o funcionário do orfanato lhe 

disse: ”És uma criança, com muita raiva dentro de ti”; quando se relembra destes episódios, 

consome álcool. 

 Elizabeth vai ganhando alguns jogos e conhece um rapaz de 13 anos, que foi seu 

adversário, mas que perdeu com a jovem. No final do jogo, o rapaz diz que de ali a 3 anos vai 

ser campeão e a jovem pergunta-lhe: “Então, depois dos 16 anos, o que vais fazer da tua 

vida?” 

 No final do episódio, a rapariga defronta o jogador russo, mas acaba por perder, ficando 

furiosa e revoltada. Durante o jogo, tentou ver a sua mãe na plateia, mas não a encontrou e 

quando chegou ao seu quarto, a sua mãe estava morta. 

 A partir deste momento, volta a consumir substâncias ilícitas. 

 Segundo a minha análise, verifico que a jovem no início do episódio tem prazer em fumar 

determinadas substâncias, tendo descoberto um novo mundo que pode influenciar a sua 

dependência do jogo, posteriormente.  

 Reparei que a sua relação com o namorado da mãe não é saudável, talvez por sentir que 

mais uma vez pode estar a perder alguém que lhe é muito importante, ficando de novo 

sozinha. Com esta situação, penso que poderá surgir na jovem uma maior ambição em jogar 

cada vez mais e estudar todas as técnicas de jogo, não aproveitando a sua vida social, que é 

o que se verifica no episódio. Porém, um dia passeia pelo México e lembra-se de palavras 

que o funcionário que lhe disse, lembrando mágoas do passado. Segundo Jequitibá (2020: 

1) “Alguém que tem dificuldade em processar uma perda também pode estar a enfrentar um 

trauma oculto e não resolvido que pode remontar à infância. Talvez eles se tenham 

automedicado com substâncias ou enfrentado de alguma outra maneira, mas a perda mais 

recente perturbou seu equilíbrio e acelerou o uso de substâncias. Eles podem nem perceber, 

e pode não vir à superfície até que estejam em tratamento e, também, pode não haver um 

evento traumático específico no passado, mas potencialmente uma série de traumas 
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repetidos.” Ao lembrar-se destas palavras, consome álcool em alguma quantidade para se 

refugiar e esquecer esses problemas, pois tudo se resumiu a perdas físicas e emocionais que 

teve, influenciando os seus comportamentos, como os vícios. Segundo Tavares (2012: 1) 

“pouco mais de 73% dos viciados em jogos são também dependentes de álcool, segundo 

pesquisa do Programa Ambulatorial do Jogo Patológico (PRO-Amjo) do Instituto de 

Psiquiatria”. 

 Quando a jovem questiona ao seu adversário mais novo o que pretende fazer depois de 

se tornar campeão aos 16 anos, sinto e penso que essa questão é direcionada para ela 

mesma, pois já com 17 anos ganhou muitos campeonatos e talvez se sinta um pouco perdida, 

sem rumo quando atingir a meta final e sem mais desafios para atingir. Como enfermeira 

especialista em Saúde Mental e Psiquiatria, devo reforçar com a jovem que existe muito mais 

na vida para além do jogo e tentar alterar os seus comportamentos aditivos, pois é uma jovem 

de 17 anos que ainda tem um percurso longo na sua vida. Para além disso, sinto que a 

rapariga sente-se sem apoio da sua mãe ao longo do campeonato e talvez possa ser uma 

causa de ter perdido o jogo final, pois tentava encontrá-la na plateia. De acordo Louzã (2007: 

10), “com quanto ao aspeto mental, é importante buscar formas de organizar a rotina com 

responsabilidades, descanso, lazeres e passatempos alternativos, ter metas e objetivos, 

promover outras formas de autocuidado e de desenvolvimento pessoal, como através da 

meditação. Também é importante estar presencialmente com pessoas que contribuem para 

sua vida, afinal além de ser prazeroso, todos precisamos de uma rede de apoio para lidar com 

as dificuldades da vida”. 

 Se estivesse perante a jovem, numa entrevista, penso que talvez já conseguisse 

estabelecer algum contacto de confiança e de empatia, pois a mesma já apresenta uma idade 

mais madura e notava-se que conseguia exprimir os seus sentimentos e emoções à sua mãe. 

Se tivermos esse tipo de relação poderei auxilia-la.  

 Antes do último jogo com o adversário russo, Elizabeth ouve uma conversa entre ele e os 

amigos, de que a jovem é uma “Bêbeda e órfã, e como tal não gosta de perder”, verificando-

se alguns comportamentos não-verbais, como o olhar de tristeza e desgosto pelo seu 

passado. Esta afirmação faz sentido, pois como perdeu na sua vida pessoas importantes, não 

quer perder algo que lhe dá prazer e gosto. 

 No final do episódio, a sua mãe adotiva morre e a partir desse momento volta a consumir 

mais substâncias ilícitas, para se refugiar na dor de mais uma perda física e emocional. Penso 

que talvez nesta situação possa ter alguma dificuldade relacional com a jovem, pois foi uma 

perda recente e pode não estar predisposta e recetiva a receber de imediato ajuda para o luto. 
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No entanto, devo prestar atenção aos seus comportamentos aditivos, pois eles podem 

aumentar.  

 

 

5.1.1.5 Episódio 5 − Garfo 

 Este episódio inicia-se com o regresso de Elizabeth a sua casa, sem a sua mãe, que 

faleceu quando estavam no México. Ao chegar, Elizabeth relembra algumas memórias dela. 

Nesse momento, recebe um telefonema de um ex adversário de um antigo campeonato que 

gostaria de se encontrar com ela para realizarem alguns jogos de xadrez. A jovem aceita e 

convidou-o para ir até à sua casa. 

 Quando o rapaz chega, trás o tabuleiro do jogo e alguns livros sobre o xadrez, mas que 

a Elizabeth já tinha lido. Ao longo da estadia do rapaz na casa de Elizabeth, jogam muitas 

vezes e aperfeiçoaram as técnicas de jogo. Elisabeth, mais tarde, convida o rapaz a ficar a 

viver na sua casa e este aceita, mas mais tarde ele acaba por sair, para voltar à universidade.  

 Passado um ano, a Elisabeth participa noutro campeonato em Ohio e encontra um outro 

rapaz que também foi seu adversário. Ao longo do episódio, a jovem ganha os seus jogos, 

exceto a vez em que jogou contra esse rapaz, mas fora do contexto do campeonato, ficando 

possessa e muito revoltada. No entanto, nunca desiste de o vencer na final, treinando sempre 

que conseguia para aperfeiçoar o seu jogo, com a ajuda de consumos de substâncias e do 

álcool. No final do episódio, a jovem vence o campeonato. 

 Creio que, quando a Elizabeth convida o rapaz para viver na sua casa, fico com a 

perceção que ela se sente sozinha e para isso precisa de companhia. Para além disso, junta 

o útil ao agradável, pois acaba por jogar muitas partidas de xadrez com o jovem. Na altura 

que o ex-adversário diz que terá de procurar casa para viver, a rapariga de imediato o convida 

a viver com ela, pois nota-se ao longo do episódio que se sente sem ninguém e perdida, 

revivendo memórias com a sua mãe quando olha para algumas fotografias e objetos pessoais. 

O rapaz aceita viver com ela. Noto ao longo do episódio que Elisabeth está cada vez mais 

viciada no jogo, com o objetivo de ganhar cada vez mais. Algumas semanas depois, o rapaz 

vai para a universidade e agradece-lhe a estadia e acima de tudo, por ela lhe ter mostrado 

que afinal não gosta de xadrez, não tanto como ela, pois ela é completamente obcecada pelo 

jogo. Para além disso, entrega-lhe um frasco de comprimidos que encontrou na casa de 

banho, dizendo-lhe para ter cuidado com eles. Segundo Tamelini (2009) uma pessoa com 
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comportamento aditivo de substâncias psicoativas, apresenta um forte desejo de consumo e 

dificuldades em controlar. 

 Como futura enfermeira especialista de Saúde Mental e Psiquiatria, sinto que esta 

afirmação do rapaz é verdadeira, pois reparo no episódio que a rapariga afirma 

constantemente que quer vencer sempre. Para além disso, o consumo de substâncias levam-

na para um outro mundo aparte da realidade, ficando a alucinar com o jogo e a estar mais 

energética. Se estivesse perante uma situação dessas, deveria perceber em que contexto 

começou a consumir substâncias ilícitas e realizar estratégias de intervenção, pois e segundo 

Azevedo (2006: 59) “O tratamento da síndrome de dependência pode ser montado a partir de 

técnicas comportamentais, abordagens psicoterapêuticas e também medidas 

farmacológicas.” 

 No campeonato em Ohio, a dependência de Elisabeth com o jogo piora um pouco 

passando a maior parte do seu tempo a jogar, em casa ou com um ex adversário. Quando 

jogou com este rapaz, perdeu e verifiquei nesse momento apresentou comportamentos não-

verbais assinaláveis, como agressividade no quarto com alguns objetos, o que mostra na 

minha opinião, o não querer perder. Assim refugia-se nas adições de consumo de substâncias 

para aliviar o seu sofrimento, e apresenta mais uma vez alucinações visuais com o jogo. Nesta 

fase eu deveria, e de acordo com Ribeiro (2006), “proceder a uma avaliação clínica, 

neurológica e psíquica da pessoa, pesquisando condições associadas ou decorrentes do uso 

de drogas. Estas condições devem receber tratamento específico.” 

 No final do campeonato, Elizabeth vence o rapaz e acabam os dois num bar e nota-se 

que a jovem está a ingerir álcool descontroladamente, sendo que o ex-adversário aconselha-

a a parar de beber, mas ela não consegue. Acho que posso apresentar uma dificuldade em 

interagir com Elisabeth neste contexto, pois se com o rapaz com quem apresenta uma relação 

de empatia, a jovem não seguiu o conselho e não parou de beber, então comigo, creio que 

devo criar essa relação de confiança antes para a ajudar. Para intervir com a jovem, poderá 

ser um pouco complicado, pois estão presentes nela três tipos de adições: o jogo, substâncias 

psicoativas e o álcool.  
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5.1.1.6 Episódio 6 − Adiamento 

 Elizabeth parte para Nova Iorque com um amigo adversário do jogo de xadrez e durante 

a sua estadia na cidade, pratica o jogo com o rapaz adquirindo mais técnicas, técnicas essas 

que o jovem lhe ensina. Para além disso, a começa a fundar um sentimento amoroso pelo o 

rapaz. Passados alguns dias, o casal recebe uma visita de três amigos do jovem, dois rapazes 

e uma rapariga e entre eles jogam xadrez, sendo que a Elizabeth é a vencedora de todos os 

jogos. Durante esses jogos, a rapariga que veio visitá-los, oferece bebidas alcoólicas, mas 

Elizabeth recusa, olhando para o seu amigo. 

 Passado algum tempo, a rapariga participa num campeonato em Paris e nesse 

campeonato pode disputar a grande vitória com o temido e campeão russo de xadrez. 

Elisabeth vai vencendo todos os jogos de xadrez até que finalmente chega o dia de disputar 

a grande vitória com esse senhor. No entanto, na véspera do jogo, a rapariga que visitou 

Elizabeth e o seu amigo em Nova Iorque chega a Paris e convida-a para tomarem uma bebida, 

que Elisabeth aceita. A noite prolonga-se com a bebida e no dia do jogo, Elisabeth chega 

atrasada à disputa. Ainda consome substâncias ilícitas para ficar mais desperta, mas acaba 

por perder o jogo. 

 Regressa a sua casa e nos tempos que se segue, inicia o consumo descontrolado de 

álcool. Participa ainda num campeonato na sua cidade, mas acaba por perder.  

 No final do episódio, encontra o amigo que ficou em sua casa há algum tempo e ele 

percebe que Elizabeth não está bem, e que precisa de ajuda. Para além disso, aparece 

também uma amiga de infância, que vivia consigo no orfanato. 

 Neste episódio, verifiquei que a rapariga se mostra ponderada e controlada no jogo, talvez 

por estar a gostar de um rapaz que a faz feliz e lhe dá apoio. Para além disso, penso que 

quando a amiga de ambos lhe oferece bebidas alcoólicas e ela recusa, pode ser um sinal de 

querer alterar os seus comportamentos de dependência por causa do rapaz que quem gosta. 

 Quando Elizabeth vai para Paris e é convidada pela amiga para beber, inicialmente 

recusa, mas acaba por aceitar e bebe a noite toda, até ficar alcoolizada. Sinto que neste 

momento apresentou uma recaída e que antes de ir para a partida, consume substâncias 

ilícitas. Quando chegou ao jogo, apresentava alguns comportamentos não-verbais como 

tiques nervosos, estava tensa, apresentava diaforese, nistagmo, défice de atenção e 

xerostomia, tendo ingerido bastante água durante o jogo. O jogo terminou, a jovem perdeu e 

acabou por chorar. Na minha opinião, noto que houve uma grande vontade de ganhar, sendo 

que Elizabeth sempre se esforçou para ganhar este jogo, no entanto o alcoolismo e o consumo 
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de substâncias prejudicou a hipótese de vitória. De acordo com Alonso (2006: 11) “existem 

diversas situações de risco que podem provocar as recaídas, como a ansiedade, depressão, 

culpa etc., pressão social com atribuições negativas, por exemplo, quando os amigos 

oferecem ou pressionam para consumir, quando o sujeito visita certas pessoas ou as recebe 

em casa, ir a festas etc., confronto de más notícias, terminar uma relação de casal, discussões 

no seio familiar etc., ou solidão”. Nesta situação, foi pelo fato de ter sido convidada pela amiga 

e por esta ter insistido, não lhe conseguindo resistir. 

 Elizabeth regressa à sua residência e é nesta fase que inicia o excesso de consumo de 

álcool, talvez por ser um meio de refúgio por ter perdido o jogo com o adversário russo, de se 

sentir sozinha e de não ter apoio de ninguém. Verifico durante o episódio, que a jovem quando 

ingere bebidas alcoólicas relembra algumas memórias da sua mãe. Se estivesse com esta 

rapariga numa eventual entrevista, como futura enfermeira especialista de Saúde Mental e 

Psiquiatria, deveria abordar a perda da sua mãe e intervir neste contexto, pois tenho a 

perceção que foi esta carência que lhe causou um trauma para a sua vida e que a levou para 

uma dependência. Segundo Maté (2019: 1)  

“Na entrevista o enfermeiro deve identificar os problemas associados ao uso do 
álcool, ouvir as queixas do doente, perceber os mecanismos de defesa envolvidos 
(negação, por exemplo), identificar o padrão de consumo da substância no dia, no 
mês e ao longo da história do doente. Com base nisso, ele pode classificar esse 
usuário como dependente (ou não) e de que substância. Nessa primeira entrevista, 
é importante o enfermeiro ouvir as queixas do doente, valorizar seus problemas e 
não fazer julgamentos de valor. Nessa ocasião, podem ser utilizados instrumentos 
padronizados para a recolha de informações. Ao finalizar a entrevista inicial, é 
importante dar um retorno sobre as queixas do indivíduo e apresentar os objetivos 
do programa de atendimento, o contrato terapêutico, a necessidade de participação 
de um familiar no tratamento, possíveis consultas com outros profissionais da 
equipe e o planeamento da próxima consulta.” 

 Para além disso, deveria também realizar intervenções na prevenção da recaída. 

Segundo a Ordem dos Psicólogos (2004: 15),  

“Deve-se ajudar o indivíduo a reconhecer situações de risco. Existem vários fatores 
que podem estar associados ao processo de recaída, aumentando a sua 
probabilidade, como por exemplo: estados emocionais: alterações de humor, stress, 
conflitos, pressão social, falta de motivação, excesso de autoconfiança na 
capacidade para controlar o consumo de álcool; isolamento social, frequentar 
ambientes de consumo, tais como bares e outros locais que tenham bebidas 
alcoólicas disponíveis ou locais onde o indivíduo habitualmente consumia e 
disponibilidade das bebidas. Para além disso, deve-se reconhecer que a recaída é 
possível em situações inesperadas. Esta possibilidade deve ser antecipada com o 
indivíduo, assim como as estratégias a usar nessas situações. Ajudar o indivíduo a 
identificar experiências prévias de recaída e a refletir sobre a forma como lidou com 
a situação, explorar crenças do indivíduo sobre a dependência de álcool, crenças 
acerca da sua capacidade para evitar recaídas e lidar com lapsos, estratégias para 
lidar com situações de alto risco, alterações de humor e a presença de apoio social 
e familiar.” 
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 No final do episódio, Elizabeth encontra o amigo que ficou em sua casa há algum tempo 

e ele percebe que Elizabeth não está bem, precisando de ajuda, Compara a amiga com o seu 

pai, que também apresentou a dependência no álcool. Elizabeth recusa ajuda e diz que se 

sente bem. Elisabeth, neste momento, está numa fase de negação e não quer ajuda, sendo 

uma dificuldade que poderei ter de ultrapassar posteriormente numa futura entrevista. Niel 

(2006: 8) indica que 

“O auge da dependência ocorre quando a bebida passa a ser a coisa mais 
importante da vida da pessoa e é por isso que o indivíduo nega estar doente e 
demora para procurar auxílio. Eles acreditam que o álcool faz bem. É como se a 
bebida tapasse um buraco na existência deles”  

O que faz todo o sentido pois a bebida acaba por preencher o vazio da solidão e tristeza de 

Elizabeth. 

 

 

5.1.1.7 Episódio 7 – Fim de Jogo 

 A amiga de infância de Elizabeth veio visita-la para a informar que o funcionário do 

orfanato que a ensinou a jogar xadrez tinha falecido. Durante a estadia da amiga na casa da 

jovem, a amiga reparou que Elizabeth consome bebidas alcoólicas e substâncias ilícitas, 

dizendo-lhe que deve parar. 

 As amigas vão ao funeral do funcionário do orfanato e após a cerimónia, Elizabeth visita 

a cave do empregado que expunha na parede fotografias e jornais das vitórias da jovem. 

Elizabeth ao observar isto, acaba por chorar. 

 Elizabeth tem o objetivo de ir a Moscovo competir num campeonato muito prestigiado e 

disputar a vitória com um famoso e implacável jogador russo, mas para isso precisa de 

dinheiro. A amiga acaba por emprestar-lhe o valor que ela precisa. 

 Elizabeth chega a Moscovo e altera alguns dos seus comportamentos, como deitar fora 

substâncias ilícitas e recusar sempre convites para consumo de bebidas alcoólicas.  

 O torneio de xadrez começa e a jovem vence as partidas sempre, tendo o apoio de 

amigos, nomeadamente de ex adversários do xadrez. O torneio termina com a vitória de 

Elizabeth frente ao russo. 

 Na minha perspetiva, verifico que a amiga de Elizabeth foi uma grande ajuda para que a 

ela alterasse os seus comportamentos de dependência. Elizabeth refere à amiga que se ela 
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não estivesse presente, estaria a beber e a consumir substâncias ilícitas; sentindo a falta 

desses consumos, mas admite que vai ter de parar com esses vícios. Com esta afirmação e 

como futura enfermeira especialista de Saúde Mental e Psiquiatria, penso que este processo 

já é um começo para alterar comportamentos, pois existe iniciativa por parte da jovem. Para 

além disso, naquele momento a amiga deu-lhe conforto, apoio e segurança, fazendo com que 

ela pensasse melhor no seu futuro. Segundo Russo (2014: 603) 

“Ressalta-se que o papel da família/amigos torna-se um fator preditivo à mudança 
comportamental e à adesão ao tratamento pelo dependente, de modo a favorecê-
la. Isso porque a participação ativa de familiares/amigos oportuniza a percepção 
das dificuldades enfrentadas pelo dependente no processo de reabilitação, 
favorecendo a inserção familiar no projeto terapêutico do sujeito”. 

 Quando Elizabeth parte para Moscovo, existe um momento em que está sozinha no seu 

quarto e relembra alguns momentos com a sua mãe, nomeadamente no dia do acidente. 

Durante essa memória, a jovem acaba por deitar fora as substâncias ilícitas. Perante este 

comportamento não-verbal, sinto que a rapariga ao relembrar o acidente deteta que sua mãe 

não se encontrava psicologicamente saudável. Segundo Chagas (2004: 1) “A disfunção 

familiar é por vezes circular, tanto podendo situar-se na génese da toxicodependência, como 

em resposta ao comportamento do jovem. Parece-nos que, de certa forma, acaba por conciliar 

ambas as perspetivas”, ou seja, o trauma de ter perdido a mãe e de apresentar perturbações 

psiquiátricas, pode ter influenciado a dependência do álcool e das drogas a Elizabeth. Por 

este motivo, Elizabeth não quer continuar com esse estilo de vida, descartando os 

comprimidos e recusando o consumo de bebidas alcoólicas.  

 Numa futura entrevista com esta jovem, acho que se poderá alcançar resultados eficazes, 

pois verifico que a rapariga pretende alterar os seus comportamentos aditivos, nomeadamente 

o álcool e as drogas. De acordo com Russo (2014), “Vários fatores influenciam a busca por 

tratamento e a sua adesão. Dentro deles destaca-se a motivação do dependente como um 

dos principais critérios que envolvem a procura e a manutenção do tratamento. Essa condição 

caracteriza-se como um estado de prontidão ou vontade de mudar o comportamento e 

problema”. 

 No final do episódio, Elizabeth desabafa com uma amiga que sente a necessidade de 

consumir álcool e drogas, pois com esses consumos visualiza melhor o jogo. No entanto, 

Elisabeth estava a ter uma prestação muito boa, pelo que o amigo lhe disse que ela não 

precisava desses vícios para jogar e com o apoio de amigos ex-adversários, acaba por ganhar 

o campeonato. Mais uma vez realço o apoio dos amigos, que fez com que a Elisabeth não 

tivesse de novo uma recaída e lhe preencheram o vazio que apresentava com carinho e apoio. 
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5.2 RESUMO 

 Ao ver e analisar esta série, verifico que a protagonista apresenta traumas de infância, 

nomeadamente a morte da sua mãe. Com esta perda, ela refugiou-se no jogo do xadrez, 

ficando dependente dele e acabando por apresentar outros vícios como o álcool e as 

substâncias ilícitas, que a faziam sentir prazer e alucinações visuais do jogo. 

 Como futura enfermeira especialista de Saúde Mental e Psiquiatria percebo o motivo de 

Elisabeth ter iniciado estas adições. Assim sendo, é importante realizar intervenções 

psicoterapêuticas a esta jovem numa futura entrevista, que foram invocadas durante as 

reflexões dos episódios. 

 

 No entanto, podem ser realizadas algumas intervenções: 

 

Entrevista motivacional: 

 Que consequências o consumo destas substâncias trouxe para a sua vida pessoal e 

social?; 

 Qual o grau de motivação que apresenta para realizar intervenções 

psicoterapêuticas?; 

 Quem foram as pessoas mais importantes na sua vida?; 

 Houve alguma situação menos boa que aconteceu na sua vida?; 

 Apresentou alguns comportamentos menos bons, a partir dessa altura?. 

 

 

Prevenção da recaída: 

 Expor a Elisabeth que ela pode entrar num mundo de fantasia em pensamento, ao 

entrar num bar e consumir bebidas alcoólicas e, simultaneamente, ingerir substâncias 

ilícitas, e dessa forma perder o controlo e ficar com sentimentos de culpa, vergonha e 

desespero; 
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 Não alimentar os pensamentos, ou seja, evitar a ideia de que se bebesse e se 

consumisse drogas, sentiria mais prazer; 

 Substituir estes pensamentos por atividades que aprecie realizar, como ver filmes, ler 

livros, praticar desporto ou algo que goste de fazer; 

 Lembrar a Elisabeth que o pior momento causado pelas adições, resultou na perda de 

um jogo de xadrez importante; 

 Focar em consequências como as alterações fisiológicas e mentais. 

 Sublinhar que deve pensar nas pessoas de quem gosta e qual seria a reação dessas 

pessoas ao saberem da sua recaída. 

 

Treino de competências: 

 Que sentimentos, emoções e preocupações tem apresentado?; 

 Controlar a respiração pode trazer-lhe tranquilidade quando se sente ansiosa?; 

 Tentar encontrar explicações para certas atitudes, como as de voltar a beber e ingerir 

drogas e pensar no porquê de estar a fazer isto? Se não conseguir encontrar respostas 

plausíveis, parar e pensar no que vai fazer; 

 Ponderar várias vezes antes de beber e consumir drogas; 

 Ser positiva, ou seja, focar-se de que vai conseguir sair destes comportamentos 

aditivos. 

 

Para a assertividade: 

 Sugerir a Elisabeth que deve ser sempre clara e específica naquilo que quer realmente 

dizer, como os seus sentimentos e emoções; 

 Estabelecer uma relação empática com Elisabeth; 

 Respeitar a recaída. 

 

Para o desenvolvimento do autoconhecimento, poderia realizar-se gestão emocional, 

como: 

 Treinar com Elisabeth o dizer não a ela mesma, para adiar a vontade consumir; 

 Reforçar que ninguém é perfeito e que pode voltar a ter uma recaída, mas deve estar 

ciente das suas falhas e não aceitar a responsabilidade por elas. 
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Relativamente à autoestima: 

 Pedir a Elisabeth para realizar uma lista das suas qualidades; 

 Substituir pensamentos negativos por positivos, como por exemplo: se pensar na sua 

infância, tentar pensar em algo que gostava muito de fazer; 

 

E por fim, no desenvolvimento de competências relacionais: 

 Aconselhar Elisabeth a expor os seus sentimentos e emoções aos seus amigos, para 

que a possam ajudar e sentir que pode confiar neles; 

 Participar em grupos de pessoas que apresentaram ou apresentem comportamentos 

aditivos, de modo a exprimir e partilhar os seus pensamentos com eles, pois têm algo 

em comum e podem aconselhar-se mutuamente. 
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6. DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS ESPECIALIZADAS EM ENFERMAGEM DE 
SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA E DE COMPETÊNCIAS DE MESTRE EM 
ENFERMAGEM 

 

 

6.1 COMPETÊNCIAS ESPECIALIZADAS EM ENFERMAGEM 

 

6.1.1 Competências comuns do enfermeiro especialista 

Nos nossos dias, é cada vez mais importante e fundamental que se assuma uma 

“importância e exigência técnica e científica, sendo a diferenciação e a especialização, cada 

vez mais, uma realidade que abrange a generalidade dos profissionais de saúde” 

(Regulamento n.º 140/2019:4744). Assim sendo, o enfermeiro especialista apresenta 

“competência científica, técnica e humana para prestar cuidados de enfermagem 

especializados nas áreas de especialidade em enfermagem” (Regulamento n.º 

140/2019:4744), ou seja, o enfermeiro especialista em enfermagem terá de desenvolver 

cuidados especializados em enfermagem, em que permita ao profissional desenvolver 

“orientação, liderança, descodificação e educação” (Regulamento nº 140/2019:4744). 

O regulamento das competências comuns do enfermeiro especialista apresenta quatro 

domínios que são os seguintes: 

 “Responsabilidade profissional, ética e legal; 

 Melhoria contínua da qualidade; 

 Gestão dos cuidados; 

 Desenvolvimento das aprendizagens profissionais”. 

 

Nestes quatro domínios foram estabelecidos nove competências comuns que o 

enfermeiro deve apresentar: 

 “Garantir um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas 

estratégicas institucionais na área da governação clínica; 
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 Desenvolver práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de 

melhoria contínua; 

 Garantir um ambiente terapêutico e seguro; 

 Gerir os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a 

articulação na equipa de saúde; 

  Adaptar a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando 

a garantia da qualidade dos cuidados; 

 Desenvolver o autoconhecimento e a assertividade; 

 Basear a sua praxis clínica especializada em evidência científica (de enfermagem 

especializados nas áreas de especialidade em enfermagem” (Regulamento nº 

140/2019:4745). 

Todos os enfermeiros devem apresentar exercício profissional, ético e legal. O enfermeiro 

especialista terá de desenvolver capacidades e faculdades para as tomadas de decisão 

através de conhecimentos éticos e deontológicos. Assim, através da obtenção de 

competências, espera-se que o enfermeiro especialista apresente “um conjunto de 

conhecimentos, capacidades e habilidades que mobiliza em contexto de prática clínica que 

lhe permitem ponderar as necessidades de saúde do grupo-alvo e atuar em todos os 

contextos de vida das pessoas, em todos os níveis de prevenção” (OE, 2009:10). 

Durante o estágio I foi possível desenvolver estas competências pois ao estar em 

contacto com os utentes, consegui aperfeiçoar intervenções especializadas com os mesmos 

e apurar técnicas especializadas de qualidade de acordo com os programas elaborados. Os 

cuidados foram sempre estabelecidos em ambiente seguro, havendo articulação entre a 

equipa multidisciplinar (por vezes foi necessário apoio de outros profissionais, como os 

psicólogos). Fortaleci o meu autoconhecimento em determinadas situações, em que descobri 

qualidades e capacidades, mas também algumas limitações, o que fez com que eu 

conseguisse ter consciência deles e melhorar esses aspetos menos positivos. Para além 

disso, algumas intervenções especializadas foram também desenvolvidas com o recurso de 

literatura. 

No estágio II, também desenvolvi essas mesmas competências, mas com alguma 

dificuldade pois foi um ensino clínico não presencial, recorrendo a uma análise reflexiva de 

uma série televisiva. O que tentei estabelecer foi uma simulação de intervenções 

especializadas à utente (personagem da série) e adaptar para a realidade. 
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6.1.2 Competências especializadas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica 

Os cuidados de enfermagem têm como objetivo “ajudar o ser humano a manter, melhorar 

e recuperar a saúde, ajudando-o a atingir a sua máxima capacidade funcional tão rapidamente 

quanto possível” (Regulamento nº 515/2018:1). Quando determinados indivíduos se 

apresentam em sofrimento ou com perturbações mentais, é fundamental que enfermeiros 

especialistas em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica (EESMP) atuem com a 

finalidade de promover a saúde mental, prevenir perturbações mentais, realizar diagnósticos 

e intervenções psicoterapêuticas (Regulamento nº 515/2018:21427). 

O EESMP deve desenvolver experiências como profissional, conhecimentos e faculdades 

na área da psicoterapia que lhe permitam “mobilizar competências psicoterapêuticas, 

sócioterapêuticas, psicossociais e psicoeducacionais”. Relativamente ao tratamento de 

indivíduos com perturbação de doença mental, as intervenções do EESMP têm como objetivo 

adequar “respostas da pessoa doente e família face aos problemas específicos relacionados 

com a doença mental” e através de “conhecimentos científicos, técnicos e humanos” 

adquiridos e mobilizados na prática, o EESMP possibilita o indivíduo que vivencie boas 

experiências “quer na relação intrapessoal quer nas relações interpessoais” (Regulamento nº 

515/2018:21427). 

É importante que o EEESMP consiga ter a perceção do sofrimento ou alteração mental 

de um indivíduo para que desta forma auxilie aquele a alterar e recuperar a sua vida. Assim, 

a função do EEESMP direciona-se para a “promoção da saúde mental, prevenção, no 

diagnóstico e intervenção em que os processos de transição são geradores de repostas 

humanas desadequadas ou desajustadas e que conduzem a sofrimento ou doença mental” 

(Matos, 2019:56), sendo necessário apresentar competências psicoterapêuticas para intervir 

nos indivíduos com perturbações mentais. Estas intervenções do EEESMP são específicas, 

o que “possibilita uma melhor compreensão e intervenção terapêutica na promoção da saúde, 

prevenção da doença, no tratamento e reabilitação psicossocial”(Matos, 2019:56). Para além 

disso, o EEESMP ao longo da sua vida profissional adquire conhecimentos e práticas que lhe 

fornece competências psicoterapêuticas para mobilizar na prática. 
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De acordo com o Regulamento de Competências Específicas do Enfermeiro Especialista 

em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, são quatro as competências específicas que 

de seguida se enunciam: 

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

mercê de vivências e processos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e 

profissional; 

 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; 

 Presta cuidados psicoterapêuticos, sócioterapêuticos, 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.” 

 

Para o desenvolvimento da primeira competência de EEESMP, apresentar um 

conhecimento e uma consciência de nós próprios é fundamental, pois se nos conhecermos 

pessoalmente e profissionalmente estamos mais aptos a auxiliar o outro, neste caso o 

indivíduo com perturbação mental. Ou seja, o EEESMP, enquanto ser humano, também 

apresenta sentimentos, emoções, valores e a presença de experiências de vida que podem 

ser moldadas e mobilizadas para a prestação de cuidados ao indivíduo, existindo uma relação 

terapêutica, como a confiança e, posteriormente, o desenvolvimento da intervenção 

psicoterapêutica. O EEESMP consegue compreender através da sua vida pessoal o processo 

de doença do indivíduo com perturbação mental e desenvolver mecanismos terapêuticos. De 

acordo com Benner (2001), o desenvolvimento do conhecimento consiste em desenvolver os 

saberes na prática, argumentando com revisões literárias evidenciadas no meio prático e 

posteriormente desenvolvidas ao longo de experiências profissionais. Neste contexto, 

desenvolvi nos dois ensinos clínicos a prestação de cuidados na área psicoterapêutica ao 

indivíduo com perturbação no jogo, arregimentando no contexto individual, de forma a 

melhorar ou recuperar a saúde. Realizei a implementação de intervenções psicoterapêuticas 

individuais e utilizei técnicas psicoterapêuticas que auxiliam o indivíduo a promover alterações 

positivas na sua vida. Estas intervenções foram auxiliadas pelo meu autoconhecimento e pela 
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minha autoconsciência, pois ao longo da minha vida profissional e pessoal adquiri 

conhecimentos que me ajudaram a realizar intervenções psicoterapêuticas. 

Nas três competências seguintes tentei de alguma forma desenvolvê-las. No estágio I, 

realizei um estudo de caso a um indivíduo com perturbação no jogo, realizando uma avaliação 

inicial em que houve um seguimento do seu ciclo de vida, como os seus antecedentes 

pessoais, familiares e grupos de amigos. No estágio II foi realizada uma análise reflexiva de 

uma série televisiva em que tentei adquirir as competências planeadas mas de uma forma 

não presencial, ou seja, não tive em contacto com o indivíduo, mas realizei uma simulação de 

como se estivesse perante a presença dele. Nos dois estágios, no decorrer da avaliação inicial 

obtive um diagnóstico e realizei algumas intervenções psicoterapêuticas, também de acordo 

com as suas características e atitudes atuais para que se otimizasse a sua saúde mental. 

Para além disso, foi necessário que o indivíduo se integrasse de novo na família e com os 

amigos. Os cuidados psicoterapêuticos foram fulcrais neste contexto, pois foram 

desenvolvidos com o auxílio da restante equipa multidisciplinar e também com revisões 

bibliográficas evidenciadas na prática que ajudaram a melhorar e recuperar de alguma forma 

a saúde mental do indivíduo com perturbação mental. 

Na minha perspetiva, penso que os estágios são um processo de aprendizagem e de 

autoconhecimento, existindo um longo caminho para percorrer, pois ainda haveria muito mais 

conhecimentos e intervenções para desenvolver e adquirir. Assim sendo, pode-se “afirmar 

que os estágios são o culminar de um processo de consolidação de novas competências onde 

se vinca a ideia de que o crescimento e aprendizagem está longe de terminar” (Matos, 

2019:63). 

 

 

6.2 Competências de mestre em enfermagem 

Segundo o Decreto-Lei n.º 63/2016, que provém à modificação do Decreto-Lei n.º 

74/2006, de 24 de março, no seu Art.º 15 esclarece-se que o mestre deve apresentar definidas 

competências tais como:  

 “Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que: 

− Sustentando-se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1.º ciclo, os desenvolva 

e aprofunde; 
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− Permitam e constituam a base de desenvolvimentos e ou aplicações originais, 

em muitos casos em contexto de investigação; 

 Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de 

resolução de problemas em situações novas e não familiares, em contextos 

alargados e multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua área de estudo; 

 Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, 

desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de informação limitada ou 

incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e 

sociais que resultem dessas soluções e desses juízos ou os condicionem; 

 Ser capaz de comunicar as suas conclusões e os conhecimentos e raciocínios a 

elas subjacentes, quer a especialistas, quer a não especialistas, de uma forma 

clara e sem ambiguidades; 

 Competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um 

modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo.” (Decreto-Lei n.º 

74/2006:2246). 

Durante o desenrolar académico foi necessário desenvolver meios de investigação para 

atingir os objetivos pretendidos e delineados através de trabalhos requeridos. As faculdades 

de investigação foram manifestadas na elaboração de revisões bibliográficas para a 

fundamentação teórica do relatório, estudo de caso e intervenções psicoterapêuticas ao 

indivíduo com perturbação mental. Para além disso, a realização de um artigo científico seria 

interessante e benéfico para a aquisição da competência de mestre, mas que de momento 

ainda não foi elaborado. 

Os enfermeiros para responderem a determinadas situações práticas complicadas, por 

vezes sentem a necessidade de investigar conhecimentos em várias áreas para que consigam 

intervir eficientemente. Por exemplo, na realização do estudo de caso pode ocorrer a 

dificuldade em compreender o nível de dependência de uma adição, sendo necessário 

pesquisar formas de mecanismos para detetar esse nível, como por exemplo uma escala de 

avaliação traduzida e validada. Assim, ao apresentar esses conhecimentos consegue-se 

mobilizar para a prática, implementando meios para resolver o problema. Contudo, na prática 

de enfermagem deve-se fundamentar todas as suas intervenções tendo em consideração 

evidências científicas, realizadas através de uma linguagem técnica e científica. 

As capacidades apresentadas permitem ao mestre de enfermagem gerar, conceder, 

orientar e controlar os cuidados de enfermagem e simultaneamente desenvolver e divulgar a 

investigação em enfermagem. A investigação facilita na identificação de deficiências com o 
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objetivo de melhorá-las e facilita no desenvolvimento de conhecimentos e competências para 

a formação profissional do EEESMP. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 A enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria é fundamental na prevenção e intervenção 

no indivíduo com necessidades que envolvam sofrimento ou perturbação psiquiátrica.  

 As competências psicoterapêuticas facilitam ao EEESMP “o desenvolvimento de um 

critério clínico específico que permite o desenvolvimento de uma compreensão e intervenção 

terapêutica eficiente na promoção e proteção da saúde mental, na prevenção da doença 

mental, no tratamento e na reabilitação psicossocial” (Alves, 2014: 63).  

 Durante os estágios, adquiri e desenvolvi conhecimentos e experiências que foram 

importantes para a mobilização de competências psicoterapêuticas, como intervenções 

durante a prestação de cuidados ao indivíduo com comportamento aditivo. Apresentei 

conhecimentos e competências adquiridas na área da adição em Saúde Mental e Psiquiátrica 

e realizei reflexões sobre as atividades desenvolvidas. Na prestação de cuidados em Saúde 

Mental e Psiquiatria tentei apreender conhecimentos tanto práticos, como teóricos de modo a 

fortalecer a minha intervenção perante o indivíduo com comportamento aditivo e de 

desenvolver o meu autoconhecimento. Este autoconhecimento permite-me estabelecer uma 

eficiente prática na intervenção ao indivíduo, sendo que realizei uma autorreflexão sobre os 

meus valores, medos e conhecimentos, determinando estratégias para enfrentar as minhas 

maiores dificuldades e receios. Ao ter este autoconhecimento, possibilita uma intervenção 

mais fácil e benéfica para com o outro. Esta reflexão foi importante para o meu percurso 

profissional, sendo que alterou algumas práticas minhas que apresentava anteriormente. 

 Para além disso, realizei um estudo de caso e uma análise de uma série televisiva, 

essenciais na identificação de sinais e sintomas de perturbação do jogo a um indivíduo, 

identificação de técnicas geradoras de motivação e de estratégias psicoterapêuticas ao 

indivíduo. No estudo de caso foi necessário realizar uma entrevista e determinar diagnósticos, 

o que me facilitou na aquisição de faculdades na comunicação e ainda no reconhecimento de 

diagnósticos. No que diz respeito à análise da série, refleti de uma forma crítica, realizando 

uma pesquisa bibliográfica e de acordo com alguns conhecimentos já adquiridos no estágio I, 

permitiu que eu realizasse diagnósticos, verificasse fatores de risco, psicossociais, fisiológicos 

e comportamentais e que determinaram as intervenções de enfermagem. 

 Ao longo destes dois estágios considero ter alcançado conhecimentos e competências 

psicoterapêuticas que me auxiliarão a desenvolver-me a nível pessoal e profissional, 

permitindo prestar cuidados em Saúde Mental e Psiquiatria.   
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9. ANEXOS 

9.1 ESCALA DE AVALIAÇÃO DE SINTOMAS DE JOGO (G-SAS) 
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9.2.1 Lista de abreviaturas 
 

 

CIPE − Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

CRI  − Centro de Respostas Integradas Sul Alentejo 

DSM-V − Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais  

EEESMP − Enfermeiro Especialista em Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica  

G-SAS − Escala de autoavaliação de sintomas de jogo  

SICAD − Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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9.2.2 Introdução 
 

O estudo de caso que se apresenta foi realizado no âmbito académico do estágio I, Curso do 

4.º Mestrado em Enfermagem em Associação na Escola Superior de Saúde do Instituto 

Politécnico de Beja. 

Tem como objetivo geral desenvolver competências científicas, técnicas e relacionais que 

permitam realizar intervenções psicoterapêuticas ao indivíduo com a perturbação no jogo, 

como futura enfermeira Especialista em Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica 

(EEESMP). Os objetivos específicos são identificar sinais e sintomas de perturbação do jogo 

a um indivíduo, identificar técnicas geradoras de motivação, determinar estratégias 

psicoterapêuticas ao indivíduo e realizar treino de competências sociais. 

Durante o estágio I, pretendi realizar um estudo de caso a um indivíduo com perturbação do 

jogo que recorreu ao Centro de Respostas Integradas (CRI) para ser auxiliado. 

De acordo com Galdeano (2003), “o estudo de caso é um estudo aplicado na prática de 

cuidados de enfermagem, com o objetivo de realizar um estudo profundo dos problemas e 

necessidades da pessoa, família e comunidade, proporcionando subsídios para que os 

enfermeiros estudem a melhor estratégia para solucionar ou reverter os problemas 

identificados”. 

A adição é uma dependência não aceite pela sociedade e criticada derivado ao estigma, 

existindo um vício a uma determinada substância, como a droga, o tabaco, o álcool ou o jogo 

por uma pessoa (Richard, 2005). O indivíduo, ao consumir determinadas substâncias, pode 

provocar vários problemas, desencadeando consequências graves futuramente, sendo 

necessário iniciar tratamento, segundo Orford (2011). O mesmo autor defende que “jogar 

pode ser aditivo”, sendo uma prática semelhante ao consumo de álcool ou de outras 

substâncias ilícitas, que alteram os comportamentos do indivíduo e que o conduzem a 

apresentar uma dependência. 

Na linha do pensamento de Grifiths (2011), as adições tradicionais e comportamentais 

apresentam características diferentes, mas constata-se algo em comum. As adições 

tradicionais são a dependência alcoólica, a toxicodependência e o tabaco. Relativamente aos 

comportamentos aditivos sem substância “a adição passou a abranger uma série de 

comportamentos que não incluem um intoxicante, tais como o jogo patológico, os videojogos, 

a ingestão compulsiva de comida, exercício físico, relações conjugais e ver televisão” (Hing, 

2003), sendo todas elas uma enorme origem de problemas. Todas elas apresentam 
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características comuns às adições clássicas que são comportamentais, como a adição às 

“compras, sexo, trabalho, exercício físico ou anorexia”, sendo que os tratamentos são 

semelhantes a outras adições (Hubert, 2004). Quando se aborda o conceito de dependência, 

a finalidade é caracterizar a relação que o indivíduo apresenta com uma substância ou alguma 

atividade para alcançar prazer (Richard, 2005). 

A adição à Internet é uma dependência cada vez mais atrativa, particularmente pela 

população jovem, que consiste em “jogos online, Facebook, chatrooms, Youtube ou séries 

televisivas”, sendo que estas adições comportamentais acarretam vários problemas, mas 

apresentam diferenças relativamente às dependências de substâncias, como o diagnóstico 

(Hubert, 2004). Esta adição é qualificada, e de acordo com Young (1999), por cinco subtipos: 

“cibersexo, ciber-relacionamentos, compulsividade na Internet, excesso de informação e 

adição ao computador”. De acordo com Hubert (2004), os indivíduos que são mais vulneráveis 

relativamente à adição utilizam a Internet para satisfazer as suas necessidades. No entanto, 

o jogo patológico é cada vez mais aceite como um problema de saúde e que deve ser 

apresentado como uma adição importante para ser investida. 

A estrutura deste trabalho inicia-se pelo histórico de enfermagem que contempla toda a 

informação relativa ao indivíduo, posteriormente é apresentada uma revisão bibliográfica da 

temática abordada, a seguir o plano de cuidados necessários a elaborar, a avaliação, a 

conclusão e respetivas referências bibliográficas. 

Este trabalho foi redigido utilizando as normas de referenciação American Psychological 

Association [APA], adaptadas pela Escola Superior de Saúde de Portalegre. 
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9.2.3 Histórico de Enfermagem 
 

 

9.2.3.1 − Identificação do utente 

 

Nome: S.S 

Data de admissão: 12/11/2020 

Idade: 36 anos 

Data de nascimento: 08/09/1983 

Local de nascimento: Lisboa 

Informador: Próprio 

Nível de Resposta e Confiança: Alta 

Sexo: Masculino 

Etnia: Caucasiano  

 

 

9.2.3.2 Queixa principal 

 

O utente recorreu ao CRI Sul Alentejo por apresentar um comportamento aditivo sem 

substância há dez anos e por não conseguir ultrapassar este vício. O comportamento aditivo 

sem substância é a perturbação do jogo. Para além disso, indica que apresenta ansiedade 

elevada, que existe conflito familiar, humor alterado, pouco convívio social recentemente e 

insónia. 
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9.2.4 Antecedentes 

 

9.2.4.1 Antecedentes de saúde 

O utente não apresenta antecedentes de saúde. 

 

9.2.4.2 Antecedentes pessoais e sociais 

Este indivíduo nasceu em Lisboa e viveu durante onze anos nessa mesma cidade. Aos 

onze anos veio para Sul Alentejo e frequentou uma escola de 2.º ciclo básico que não gostava, 

pois estava longe dos seus amigos de infância. Apresentou algum insucesso escolar, mas a 

situação agravou-se quando os seus pais se separaram. Para além do insucesso escolar, 

começou a ter vontade de jogar Playstation e passava a maior parte do tempo a jogar, sendo 

um refúgio para o utente.  

Aos 18 anos terminou a secundária e não quis ingressar no meio universitário, tendo ido 

trabalhar para uma refinaria. 

Sempre teve amigos e uma vida social saudável. No entanto, aos 26 anos subiu de cargo 

no trabalho, o seu salário aumentou e pensou em jogar online, realizando apostas. 

Inicialmente começou a ganhar e quanto mais ganhava, mais vontade tinha de jogar, mas 

começou a perder dinheiro, ficando com uma dívida de 10.000 euros. O utente teve 

consciência nessa altura que apresentava uma dependência e que precisava de ajuda. Pediu 

auxílio à mãe que de imediato pagou-lhe a dívida e ofereceu-lhe ajuda como ir à procura de 

algumas formas de reabilitação a por profissionais. No entanto, o rapaz recusou essa ajuda, 

dizendo que esta dependência ia passar.  

Durante dez anos o rapaz continuou com o vício, jogando quando tinha vontade e 

gastando dinheiro. Teve duas relações amorosas durante esta fase, que terminaram por este 

motivo. 

Porém, este utente tem amigos e tinha uma vida social saudável. Tem um irmão, um 

sobrinho, cunhada, avó e alguns primos que apresentam uma relação próxima. 
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9.2.4.3 Antecedentes familiares de saúde 

A sua mãe apresenta uma depressão crónica e o seu pai tem uma pré-demência. O seu 

avó paterno faleceu de um acidente vascular isquémico e os seus avós maternos faleceram 

por uma neoplasia. 

 

9.2.4.3.1 Estrutura Familiar 

O utente é solteiro e vive sozinho desde os seus 20 anos. 

Os seus pais são divorciados, mas refizeram a sua vida: a sua mãe casou-se com outro 

senhor que faleceu após dez anos de casamento e o seu pai tem uma relação de união de 

fato com uma outra senhora. Tem uma avó materna que reside com o seu irmão único de 42 

anos, sobrinho de 6 anos, cunhada e um cão. 
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9.2.5 Enquadramento Teorico-Conceptual  

 

Segundo Whelan (2007), o jogo pode ser caracterizado por outro tipo de comportamento 

aditivo sem substância, que envolve dinheiro ou valores, consoante os resultados e decidido 

pela sorte. 

A sociedade apresenta opinião e visão negativas acerca da população que joga, mas 

atualmente estas opiniões foram alterando-se, sendo uma prática mais aceite (Hubert, 2004). 

Com o acesso à Internet, o jogo online começou a ter uma maior expressão pelo aumento 

significativo de jogadores à escala mundial (Griffiths, 2011). Como consequência, nas últimas 

décadas surgiram ”instrumentos de avaliação para identificar problemas de jogo e do jogo 

patológico” (Hubert, 2004). 

Hubert (2004) refere como causas mais comuns a genética e hereditariedade, os 

antecedentes familiares com história disfuncional, a personalidade, as estratégias de coping 

pouco organizadas, o início precoce de jogo, o estar vulnerável ao stress e ao consumo de 

outras substâncias, ao fácil acesso ao jogo e à gestão emocional. 

Outros fatores de risco estão relacionados com o próprio indivíduo. A idade e o género 

são também um fator importante. 

Relativamente aos jovens, estes iniciam-se mais cedo em vários tipos de jogos, devido à 

sua “maturidade, responsabilidade e controlo de impulsos”, não estarem bem delineados. De 

acordo com Petry (2005) “ser jovem está associado a um risco acrescido de desenvolvimento 

de problemas de jogo, nos estudos feitos a populações em geral”. 

Já os idosos e os reformados jogam para ocupar o seu tempo livre, de serem desafiados, 

luto, solidão, problemas de saúde, dívidas, depressão, entre outras. 

As suas motivações centram-se para ganhar dinheiro, fazer amigos, jogar nas máquinas 

para diminuir algum aborrecimento e ultrapassar o isolamento, segundo Orford (2011). 

Os jogadores patológicos do sexo masculino começam a jogar mais cedo do que as 

mulheres e a sua prevalência é maior. 

Os fatores que levam os indivíduos do sexo masculino a jogar são os seguintes: “afirmar 

de si pela competição, por questões de sobrevivência, treino de competências pela simulação 

ou própria constituição neurobiológica” (Hubert, 2004). 
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No entanto, as mulheres têm vindo a aumentar mais a tendência de jogar, mas por causas 

diferentes aos homens, como a atribuição de atividades para fazer no domicílio, baixa médica, 

desemprego, ausência de estigma, socialização e ausência de controlos, de acordo com 

Hubert (2004). 

Toneatto (2007) defende o Efeito Telescópio que se baseia na evolução da patologia da 

mulher, em que a mesma começa a jogar mais tarde, mas apresenta uma maior progressão 

no jogo, dividindo o comportamento de jogo em três fases: “jogo social, intenso e 

problemático”. As mulheres apresentam uma idade superior aos dos homens quando 

começam a jogar, porém tornam-se mais dependentes relativamente aos homens, preferindo 

jogos de não estratégia, como o bingo, máquinas eletrónicas, enquanto os homens preferem 

jogos de estratégia, como de desporto (Toneatto, 2007). 

A hereditariedade, a neurobiologia, a personalidade e a presença de famílias 

“disfuncionais” podem ser causas para a dependência, sendo que vários genes podem estar 

envolvidos nesta adição (Hubert, 2004). 

Relativamente aos fatores biológicos e hereditários, defende-se que existem vários 

neurotransmissores como “serotonina, norepinefrina, dopamina e betaendorfina”, que afetam 

a perturbação do jogo, de acordo com McCown (2007). As características da personalidade 

do indivíduo como a perturbação do jogo são a procura de sentimentos fortes, competição e 

egoísmo (DSM-V, Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais). 

As famílias que são disfuncionais e que apresentam défices de “comunicação, afetos, 

regras, papéis definidos”, podem influenciar o aparecimento de outras adições (Shawn, 2007). 

Oei (2004) explica nos seus estudos a evidência de que jogadores patológicos apresentam 

determinadas características como “comportamentos de jogo dos pais, tentativas de suicídio, 

abuso de álcool, drogas e erros cognitivos”. Relativamente aos dados sociodemográficos, 

problemas financeiros e sociais, etnia, perturbações mentais, baixas habilitações académicas 

ou desemprego, aumentam a prevalência de jogo patológico (Toneatto, 2007). 

A impulsividade é uma outra característica da pessoa jogadora, que se conceptualiza 

como “uma reação rápida, não planeada, a estímulos externos e internos com diminuta 

valorização das consequências destas reações para o indivíduo ou para os outros” (Potenza, 

2012). O indivíduo não consegue autocontrolar-se e autorregular-se, o que define o jogo 

patológico (Hubert, 2004).  

A compulsão é diferente à impulsividade, sendo que é um desejo de uma vontade de 

jogar irracionalmente quando o pensamento de jogar surge, tornando-se um comportamento 
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que não se consegue controlar, definida como uma obsessão (McCowan, 2007). Segundo 

Orford (2011), a impulsividade deve incluir algumas características como a urgência de atuar 

“imprudentemente ao experimentar sofrimento”, procura de emoções excitantes e novas, 

persistência e ausência de planeamento. A impulsividade é a principal causa da “incapacidade 

de tomar decisões ajustadas por parte do jogador patológico” (Hubert, 2004). 

As distorções cognitivas são alterações de perceção, lapsos de memória ou presença de 

“perceção seletiva na resolução de problemas e na avaliação de consequências”, em que a 

parte emotiva do indivíduo ultrapassa a componente racional (Orford, 2011). Segundo 

Toneatto (2007), a ilusão de controlo baseia-se no fato de o indivíduo acreditar que a 

possibilidade de ganhar é maior que a possibilidade de perder. Este mesmo autor refere que 

existem indivíduos que detêm na sua posse certos objetos e acreditam em superstições, que 

alteram a lei das probabilidades, podendo aumentar a oportunidade de ganhar, como o caso 

de “anéis, cores ou relíquias de família”, a “superstições de comportamento, rituais ou formas 

de jogar ou ainda “crenças cognitivas” que podem afetar as oportunidades de ganhar, 

pensamentos e convicções positivas. 

Falsas interpretações podem apresentar alterações cognitivas, atribuindo falsos 

contributos de poder, pelo resgate ou por “constructos mentais” relacionados com os seus 

próprios pensamentos, mas também por fatores externos, de acordo com Hubert (2004). 

No tratamento, a reestruturação cognitiva apresenta normalmente a compreensão “de 

conceitos de leis das probabilidades, perceber as crenças erradas do jogador, a consciência 

das perceções erradas que se verificam durante o jogo e a correção das perceções erradas 

(Hubert, 2004).  

O autor Ciarrocchi (2002) refere que existem muitos estudos de investigação na 

perturbação do jogo, verificando elevadas taxas de comorbilidade que estão relacionadas com 

a “dependência de substâncias, perturbações do humor e da personalidade e também do 

suicídio”, sendo o jogo patológico a grande causa para a ansiedade, alteração de humor, 

descontrolo dos impulsos, consumo de substâncias ilícitas e ainda um fator de depressão, 

stress pós-traumático e dependência de determinadas substâncias. A comorbilidade com 

outras perturbações psiquiátricas podem gerar graves problemas para o indivíduo. De acordo 

com alguns estudos, Petry (2007) refuta o seguinte: “a comorbilidade do jogo patológico 

aumenta com a dependência de substâncias como o álcool, drogas e tabaco”, sendo o tabaco, 

o álcool, ansiolíticos e drogas as mais consumidas pelos jogadores patológicos. Para além 

disso, o autor analisa que os indivíduos que apresentam mais problemas de jogo patológico 
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têm uma maior probabilidade de consumirem álcool, relativamente aos jogadores que não 

consomem. 

Um estudo de Rodda (2004) determina que existe uma relação direta entre a gravidade 

de problemas de jogo com o consumo de tabaco, verificando que a ansiedade está 

relacionada com o jogo e com o consumo de tabaco. De acordo com Orford (2011), o jogo 

apresenta um efeito no cérebro idêntico a outras substâncias aditivas. Segundo o DSM-V, os 

jogadores são indivíduos muito competitivos, enérgicos, agitados, aborrecem-se facilmente, 

são generosos e quando não jogam podem ficar viciados no trabalho, sendo necessário 

substituir estes comportamentos de jogo por algo “com forte intensidade emocional, podendo 

também indiciar algum grau de distúrbio mental associado”. Toneatto (2007) explica que o 

jogo patológico está relacionado com outras perturbações psiquiátricas como “obsessivo-

compulsivo, evitamento, antissocial e esquizóide” e são indivíduos que se aborrecem 

facilmente, apresentam por vezes humor depressivo ou excitação quando apostam elevadas 

quantias de dinheiro, produzindo emoções fortes. 

Alguns fatores estruturais responsáveis por esta perturbação referem-se à tecnologia da 

Internet, como os tipos de jogos e de comportamentos que a própria Internet dispõe e facilita, 

sendo que a “acessibilidade, diversidade e anonimato” são características que atraem no 

modo online (Hubert, 2014). O acesso à Internet pode ser feito através de casa ou do trabalho, 

aumentando os problemas, pois aumentam o consumo. O jogo online pode ser realizado num 

ambiente confortável, familiar e de uma forma confidencial, diminuindo o risco de ser 

descoberto (Griffiths, 2011). A diversidade é uma grande valia para o jogo online, pois existe 

uma grande oferta pela Internet, sendo que o jogo online “consegue reunir todas as 

modalidades offline e juntar a estas todas as que lhe são particulares”, de acordo com Hubert 

(2014). O anonimato apresenta funções importantes como a ausência de críticas, fuga de 

estigma, aumento de ilusão de controlo e não existe o reconhecimento dos seus problemas 

de jogo (Graffiths, 2011). O facto de existirem várias formas de pagamento e de vários prémios 

a ganhar, aumenta a atratividade do jogo, no modo online, sendo a forma de apostar mais 

frequente com “dinheiro, fichas, cartões de débito, transferências bancárias ou créditos” 

(Hubert, 2014). Relativamente ao tratamento, a primeira fase é admitir que se tem um 

problema, tentando encontrar apoio de família ou amigos, evitar a vontade de jogar em locais 

e em situações que estejam relacionadas com o jogo, conseguindo substituir o jogo por 

atividades saudáveis e pedir ajuda a um profissional, nomeadamente psicólogos, psiquiatras, 

enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiatria e linhas de ajuda (Hubert, 2014), que 

são fundamentais. A abordagem psicoterapêutica mais utilizada para o tratamento é a terapia 

cognitivo-comportamental, por apresentar melhores resultados, com intervenções curtas e 
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eficazes e “entrevistas motivacionais” (Smith, 2010). Este autor refuta que esta terapia 

estrutura-se pela “psicoeducação, reestruturação cognitiva, modificação dos erros cognitivos, 

análise dos disparadores de situações de risco, aquisição de estratégias de coping, treino de 

assertividade, treino de resolução de problemas, treino de competências sociais e de 

comunicação, exposição ao vivo a situações de jogo e prevenção de respostas, controlo de 

sintomas, relaxamento e entrevista motivacional”. 

Petry (2005) reforça que os jogadores patológicos que frequentam os Jogadores 

Anónimos apresentam melhores resultados do que aqueles que não estão envolvidos. Os 

Jogadores Anónimos “são um grupo de autoajuda, em que os jogadores que deixaram 

totalmente de apostar se reúnem com o intuito de se entreajudarem, sem custos ou ajuda 

profissional” (Petry, 2005). 

Os indivíduos que apresentam a perturbação do jogo são portadores de stress e 

ansiedade, sendo importante realizar estratégias de coping para alterar determinados 

comportamentos, identificar e relacionar fatores de maior vulnerabilidade e posteriormente 

determinar estratégias para evitar o “isolamento e escape com o intuito de não sentirem 

emoções desagradáveis ou negativas” (Hubert, 2014). Este mesmo autor refere que o jogador 

patológico como não apresenta controlo, por vezes é difícil gerir essa perturbação, sendo que 

o autocontrolo pode ter benefícios para uma boa autoestima, autoconfiança e autoeficácia, 

aumentando as estratégias de coping que são fundamentais para o tratamento das adições. 

De acordo com o DSM V, os critérios de diagnóstico para a perturbação do jogo 

caracterizam-se do seguinte modo: 

A. “Comportamento problemático, persistente e recorrente, em relação ao jogo, que 

conduza a mal-estar e défices clinicamente significativas, tal como indicado pela 

exibição pelo indivíduo de 4 ou mais dos seguintes critérios durante um período de 12 

meses: 

1. Necessidade de jogar com quantias de dinheiro crescente de modo a atingir a 

excitação desejada; 

2. Inquietação ou irritabilidade quando tenta reduzir ou parar de jogar; 

3. Esforços malsucedidos de controlar, reduzir ou parar de jogar; 

4. Preocupação frequente com o jogo; 

5. Jogo frequente quando se sente angustiado; 

6. Após perdas de dinheiro no jogo, regressa muitas vezes noutro dia para as 

recuperar; 

7. Mentir para dissimular a extensão de envolvimento com o jogo; 
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8. Prejudicou ou perdeu relações significativas, emprego ou oportunidades de carreira 

ou académicas; 

9. Dependente de terceiros para obter o dinheiro para aliviar as situações financeiras 

desesperadas causadas pelo jogo; 

B. O comportamento face ao jogo não é mais bem explicado por um episódio maníaco. “ 

 

No jogo offline as apostas são realizadas em locais físicos, “como casinos, bingos ou 

locais concessionados pela Santa Casa da Misericórdia para efetuar as apostas de 

euromilhões, raspadinhas, totolotos e, ou nos vendedores de rua das lotarias”, segundo 

McCormack (2012). O jogo online baseia-se pela via da Internet em sites de jogos, como 

“eventos desportivos, jogos tipo casino, póquer, bingo, lotarias, atividades de perícia, 

concurso de soletração, vencedores de reality shows, etc.” (Griffiths, 2012). O jogador online 

e offline apresentam como características mais comuns o fato de serem do sexo masculino, 

apresentarem baixo rendimento, consumo de tabaco e álcool, baixas habilitações 

académicas, perturbações de saúde física e mental, história familiar de outras adições e 

dificuldades em lidar com “sentimentos de culpa, medo e depressão” (Hubert, 2004). 

Existem três tipos de jogadores: o recreativo, abusivo e patológico. O jogador recreativo 

aposta nas suas horas de descanso e lazer, por divertimento, sem a presença de qualquer 

problema no seu comportamento, preferindo jogos sociais, como lotaria ou o euromilhões e 

jogam de uma forma moderada (Richard, 2005). O jogador abusivo pode apresentar alguns 

problemas, mas este tem um maior controlo no seu comportamento e de estabelecer limites, 

de acordo com Young (2004). Este tipo de jogador apresenta três a quatro critérios de 

diagnóstico do DSM-V. Por fim, o jogador patológico é aquele que não consegue controlar os 

seus impulsos face ao jogo, apresentando consequências pós jogo como a irritabilidade, a 

alterações de humor, o absentismo no trabalho, as dívidas, os conflitos, a perda de controlo, 

os sentimentos de raiva, etc. (Orford, 2011).   
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9.2.6 Avaliação Diagnóstica 

 

O processo de Enfermagem apresenta algumas etapas, como a colheita de dados, o 

diagnóstico, determinação de resultados, planificação e implementação dos cuidados e a 

avaliação (Chalifour, 2008), sendo que o diagnóstico e a avaliação integram a avaliação 

diagnóstica. 

Segundo Chalifour (2008), o diagnóstico tem como finalidade em analisar informação 

obtida para definir prováveis problemas do doente e encontrar as causas associadas, sendo 

que deve respeitar três tipos de informação: o problema que é observado no doente, as 

causas que podem estar associadas e as suas demonstrações. Quando o enfermeiro 

apresenta um diagnóstico “deve estar consciente do seu impacto sobre os objetivos visados, 

bem como a influência das causas descritas na escolha das intervenções” (Chalifour, 2008). 

Na minha perspetiva, o diagnóstico vai proporcionar, posteriormente um conjunto de 

intervenções com a finalidade de atingir determinados resultados. Se um doente apresenta 

um comportamento que necessite de intervenção, tenta-se observar esse comportamento, 

como também descobrir a sua origem e quais poderão ser as suas manifestações. A utilização 

da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE) e através do padrão de 

documentação de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica são ações fundamentais para 

o diagnóstico. Ao ser formulado um diagnóstico, tenta-se intervir. 

De acordo com o foi afirmado, tentei elaborar alguns diagnósticos utilizando o padrão de 

documentação de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica e a CIPE ao indivíduo. 

Por meio do padrão de documentação de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, 

determinei os seguintes diagnósticos: 

 Ansiedade elevada; 

 Autocontrolo comprometido; 

 Crise familiar; 

 Comportamento aditivo; 

 Comportamento compulsivo; 

 Coping ineficaz; 

 Humor comprometido; 

 Interação social diminuída; 

 Sono comprometido.  
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9.2.7 Plano de Intervenção Psicoterapêutica 

 

Após ter identificado os diagnósticos de enfermagem, é necessário realizar um plano de 

intervenção psicoterapêutica ao indivíduo com a perturbação do jogo, de modo que se consiga 

diminuir esse comportamento aditivo e consequentemente diminuir os diagnósticos 

estabelecidos. 

É fundamental intervir no indivíduo com a perturbação do jogo através de uma terapia 

psicoterapêutica, como a terapia cognitivo-comportamental. Sharpe (1993) propõe que nesta 

terapia se alterem os mecanismos comportamentais e cognitivos através das seguintes 

formas: 

 Exposição contínua a determinadas variáveis para estimular o “desenvolvimento 

de expectativas irreais sobre o jogo e o investimento neste tipo de atividade”; 

 Experiência repetida “do efeito de excitação gerado pelo jogo” que fortalece o 

aparecimento de comportamento mesmo quando o indivíduo está disposto a 

reduzir nessa perturbação. 

 
Segundo Ladouceur (2005), a intervenção psicoterapêutica relaciona-se com a 

reestruturação cognitiva, atribuindo um diário ao próprio com o objetivo de “monitorizar o 

comportamento de jogar”, como exprimir os seus pensamentos aliciantes para jogar. Para 

além disso, esta técnica tem como objetivo identificar “as falsas crenças em relação ao jogo” 

e atribuir um novo significado através de compreensões mais adaptadas à realidade. 

O Modelo Cognitivo-Comportamental, sendo inicialmente Comportamental, em que 

vários autores definiram a perturbação do jogo como “um comportamento aprendido” 

(Lamberton, 1997). Este modelo tenta explicar a perturbação, realizando reforços 

nomeadamente positivos, não sedo entendido apenas como “recompensa monetária”, mas 

também a estímulos ambientais que podem provocar um estado de “excitação ou alívio de 

afetos negativos” e se o jogo se tornar recorrente, qualquer estímulo pode ativar os 

indivíduos a voltarem a jogar (Blanco, 2000).  

A Teoria Cognitiva surgiu mais tarde, sendo caracterizada por um conjunto de 

“crenças/distorções cognitivas” que aumentam a subsistência do comportamento do 

indivíduo, da opinião do autor Lamberton, 1997). Blanco (2000), refere que nesta teoria, os 

jogadores avaliam as suas probabilidades das apostas e o significado dos resultados, em 

que as apostas ganhadoras são interpretadas “como uma confirmação das crenças na sua 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02CTlzRjiCTdnUK3rTbcBD9YSLkLA%3A1602759658953&ei=6iuIX53XOdDBlwTsqangBg&q=sicad&oq=sicad&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzIKCAAQsQMQgwEQQzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzIICAAQsQMQgwEyBQgAELEDOgUILhCxA0oFCCASATBKBQgoEgEwUKQHWO0NYJYQaABwAXgAgAGyA4gBzgWSAQcyLTEuMC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwid9IaBubbsAhXQ4IUKHexUCmwQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02CTlzRjiCTdnUK3rTbcBD9YSLkLA%3A1602759658953&ei=6iuIX53XOdDBlwTsqangBg&q=sicad&oq=sicad&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzIKCAAQsQMQgwEQQzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzIICAAQsQMQgwEyBQgAELEDOgUILhCxA0oFCCASATBKBQgoEgEwUKQHWO0NYJYQaABwAXgAgAGyA4gBzgWSAQcyLTEuMC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwid9IaBubbsAhXQ4IUKHexUCmwQ4dUDCA0&uact=5
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boa sorte, enquanto que as apostas perdedoras são interpretadas como um sinal de que a 

sorte vai mudar e de que estão prestes a ganhar”, relacionando-se com a ilusão do controlo, 

em que o indivíduo tenta desenvolver estratégias para ganhar. 

O autor Sharpe (1993) propôs o modelo Cognitivo-Comportamental da perturbação do 

jogo, que tenta explicar o desenvolvimento dos problemas do jogo, relacionando as teorias 

comportamentais e cognitivas. 

Assim sendo, é importante que se consiga intervir no indivíduo perante o Modelo 

Cognitivo-Comportamental na perturbação do jogo, neste caso clínico. 

 

A intervenção psicoterapêutica é realizada no CRI Sul Alentejo, que identifica-se como: 

“Programas de Respostas Integradas que são planos de intervenção específicos, integrando 

respostas interdisciplinares e multissetoriais, com alguns ou todos os tipos de intervenção 

(prevenção, dissuasão, redução de riscos e minimização de danos, tratamento e reinserção) 

e que decorre dos resultados do diagnóstico de um território identificado como prioritário”, a 

comportamentos aditivos e dependências de substâncias psicoativas ou ilícitas (SICAD, 

2017). 

 

Na intervenção psicoterapêutica, elaborei um plano para o indivíduo com a finalidade de 

desenvolver 5 sessões: 

 1.ª sessão: Apresentação, abordagem de alguns conteúdos relativos ao jogo 

(power point e entrega de panfleto) e realização de uma avaliação através de uma 

escala de diagnóstico. Seria importante a existência de um poster do jogo no 

gabinete da consulta; 

 2.ª sessão: Realização de uma entrevista motivacional; 

 3.ª sessão: Prevenção da recaída; 

 4.ª sessão: Treino de competências; 

 5.ª sessão: Intervenção familiar 

Optei por realizar 5 sessões, pelo facto de não apresentar tempo suficiente para mais 

sessões, derivado à duração do estágio I. 

Nestas sessões realizei uma entrevista, pois a maior parte dos profissionais utiliza a 

entrevista como meio para estruturar as suas trocas com os doentes, tendo como objetivo 

num determinado contexto, intervir na prestação de cuidados, em que inicialmente a entrevista 
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é uma “comunicação verbal ao longo de uma interação entre o enfermeiro e o doente, para a 

promoção da saúde” (Chalifour, 2008). Segundo o mesmo autor, existe o contexto de relação 

de ajuda, em que a entrevista tem como objetivo “a compreensão do que se passa, para o 

que se pede ajuda, do que lhe causa o problema, clarificando a sua vivência e a descoberta 

de meios”, alterando comportamentos. Para preparar uma entrevista com o doente, é 

necessário que se formule objetivos, pois o profissional deverá estabelecer com o doente o 

motivo do seu encontro. De acordo com Chalifour (2008), a entrevista procede da melhor 

forma para responder aos objetivos estipulados, tendo em conta o diagnóstico, a aquisição de 

conhecimentos, gestão de crise e desenvolvimento pessoal. O enfermeiro deverá “clarificar o 

objetivo e assegurar-se de que este é reconhecido e valorizado pelo doente” (Chalifour, 2008). 

Optei pela entrevista formal estruturada, que segundo este mesmo autor, o enfermeiro deverá 

“instaurar condições que assegurem o bom desenvolvimento da entrevista”. Normalmente 

esta entrevista é utilizada em terapia de curta duração. 

 

1.ª Sessão: Apresentação 

No dia 16/11/2020 conheci o indivíduo com a perturbação do jogo que chegou à sessão 

pelas 11 h. O rapaz quando entrou na sala cumprimentou-me e sentou-se logo na primeira 

cadeira que viu, ficando distante de mim. Senti que estava um pouco constrangido por não 

me conhecer e de não existir ainda uma relação de confiança e empatia e também de ser um 

pouco tímido e reservado, precisando de algum espaço. No entanto respeitei essa distância 

para não interferir com a sessão. Quando se sentou não me dirigiu mais nenhuma palavra, 

existindo um silêncio entre nós e reparei que apresentava alguns períodos com um 

comportamento disruptivo, nomeadamente tiques nervosos. 

Apresentei-me, dizendo que era enfermeira e realizei algumas questões como: 

 “O que o levou a pedir ajuda ao CRI Sul Alentejo?”, tendo ele respondido que 

precisa de ajuda, pois gastara as suas economias no jogo e não conseguia parar; 

 “Que sentimentos apresenta?”, respondeu que se sentia ansioso durante o dia e 

de humor irritativo; 

 “Tem outras dependências?”, a que respondeu que não; 

 “Tem alguém da sua família com dependências?”, disse-me que não; 

 “Como está a relação com a sua família?”, referiu que não estava boa, pois só tem 

discussões com os seus pais, a sua namorada terminou a relação e deixou de sair 

com os seus amigos; 
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 “Que tipo de jogo prefere?”, respondeu que joga nas slots machines online e com 

dinheiro; 

 “Quando joga e a que horas?”, referiu que não há momentos específicos, jogando 

quando lhe apetece e a qualquer hora; 

 “Quando percebeu que começou a perder o controlo?”, respondeu quando 

começou a faltar ao trabalho e a pedir dinheiro aos amigos; 

 “Ficou com dívidas?”, disse que sim, muitas. 

 

Após ter dito isso, desviou o olhar para o chão e percebi que nesse momento ficou com 

vergonha. Disse-lhe que não precisa de ficar com vergonha, pois existem muitos casos iguais 

ao dele e que eu e a equipa do CRI Sul Alentejo o íamos ajudar, mas também precisamos 

que ele nos ajudasse.  

Expliquei-lhe o plano de intervenção, em que existem pelo menos 4 sessões, tendo-lhe 

questionado qual era a sua disponibilidade. Nesta sessão esclareci que vou iria realizar uma 

apresentação através de um método expositivo, abordando a temática do jogo, como 

conceitos da doença, critérios de diagnóstico, as causas e as consequências. Para além disso 

será entregue uma escala de autoavaliação de sintomas de jogo − G−SAS ao indivíduo para 

que preencha e de acordo com os resultados, determinar-se o grau de severidade relativo à 

perturbação do jogo. 

A escala é um instrumento caracterizado por doze itens com a finalidade de avaliar a 

intensidade de sintomas para o jogo, sendo que as questões abrangidas envolvem a “vontade 

de jogar, pensamentos sobre o jogo, stress emocional e problemas causados pelo jogo”. A 

pontuação da G-SAS é tipo likert, em que cada item é pontuado numa escala de 5 pontos: de 

0 (não apresenta sintomas) a 4 (sintomas extremos). A pontuação total varia de 0 a 48 pontos, 

somados no final (Kim, 2001). 

Todos os itens pedem um sintoma tendo como base nos últimos sete dias. Os itens de 1 a 4 

questionam sobre a temática do jogar, como a “gravidade dos sintomas, frequência, duração 

e controlo”; os itens de 5 a 7 perguntam sobre a frequência, duração e controlo dos 

pensamentos em relação ao jogo; o item 8 pergunta sobre o tempo gasto no jogo ou no 

comportamento relacionado com o jogo; o item 9 pergunta sobre a excitação causada pelo 

jogo; o item 10 questiona o prazer associado à vitória; o item 11 aborda o sofrimento 

emocional, como a “dor mental, angústia, vergonha, culpa ou constrangimento” causado pelo 

jogo e o item 12 questiona problemas pessoais causados pelo jogo. A pontuação total varia 
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de 0 a 48, sendo o valor severo = 41 a 48, grave = 31 a 40, moderado = 21 a 30, leve = 8 a 

20 (Kim, 2001). 

 

Dei início à apresentação através de um power point e entreguei um panfleto relacionado com 

a temática. Posteriormente forneci a escala ao rapaz para responder e após o seu 

preenchimento, verificou-se que apresenta como valor de severidade 32. 

Expliquei ao rapaz que aquele era um valor alto, mas iríamos iniciar intervenções 

psicoterapêuticas de modo a reduzi-lo. No entanto, é importante realizar um contrato 

terapêutico com o indivíduo em que se pretende “clarificar e tornar práticas as condições 

necessárias e suficientes para que se possa existir mudança e que estão amplamente 

difundidas as obras de Carl Rogers” (Hubert, 2004). Explicou-se ao rapaz que as aceitou. 

Será um contrato de 6 meses, sendo que o indivíduo deve: 

“Elaborar e cumprir um plano de reembolso de dívidas; 

Abstinência total de qualquer tipo de jogo a dinheiro; 

Evitar pessoas, locais e situações relacionados com o jogo; 

Autoexclusão de locais de jogo físicos ou virtuais; 

Limitar acesso a dinheiro; 

Participar em psicoterapia individual ou em grupo; 

Fazer e ler trabalhos terapêuticos; 

Participar em reuniões de grupos de autoajuda” Hubert (2004) 

 

A nossa primeira sessão terminou e questionei o rapaz se estava preparado para ser feliz, 

sendo que o mesmo respondeu que sim com um sorriso. Senti que já tinha iniciado uma 

relação de confiança e empatia com o indivíduo e assim a intervenção pode tornar-se mais 

eficiente. 

 
2.ª Sessão: Entrevista Motivacional 
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No dia 23/11/2020 o doente regressou e veio um pouco mais bem-disposto, estando 

motivado para iniciar a intervenções. Quando entrou na sala sentou-se, mas mais perto e 

perpendicularmente a mim. 

Perguntei como estava e como se sentia desde a última vez que estivemos juntos, sendo 

que o mesmo referiu que ainda jogou e perdeu dinheiro, sentindo-se frustrado e um pouco 

ansioso. Disse-lhe que entendia e compreendia o que estava a sentir e que iríamos iniciar 

algumas estratégias para ultrapassar esse comportamento aditivo. 

Nesta sessão abordei a entrevista motivacional que é um ”tipo de abordagem centrada 

no indivíduo, que visa estimular a mudança do comportamento, evocando as suas motivações 

e ajudando-o a explorar e a resolver possíveis ambivalências” (Miller, 1991). De acordo com 

este mesmo autor, é importante que o indivíduo esteja motivado para o “processo de 

mudança”, para terminar com os comportamentos aditivos. 

Nesta sessão realizei algumas questões abertas como: 

 “Que consequência o jogo trouxe para a vida profissional, conjugal e pessoal?”, 

respondendo que ficou desempregado, a namorada terminou a relação e que se 

sentia isolado; 

 “Qual o grau de motivação que apresenta para realizar intervenções 

psicoterapêuticas?”, respondeu que não sentia uma grande motivação, mas que 

queria ser ajudado e talvez se começasse a ver resultados, podia ficar um pouco 

mais motivado para deixar esses comportamentos; 

 “Quais foram as pessoas mais importantes da sua vida?”, disse que eram os seus 

pais; 

 “Houve alguma situação menos boa que aconteceu na sua vida?”, respondeu que 

foi o divórcio dos seus pais, sendo muito complicado para ele e ficando com 

alguma revolta; 

 “Apresentou alguns comportamentos menos bons, a partir dessa altura?”, disse 

que sim e que foi a partir dessa altura que começou a jogar, mas sem envolver 

dinheiro. Refugia-se no jogo para não pensar nos pais e para lhe dar prazer; 

 “Quando começou a fazer apostas online?”, respondeu quando começou a ganhar 

bem no trabalho. 

Posteriormente, forneci apoio emocional e encorajamento, dizendo que não devia ter sido 

fácil ter ficado desempregado, solteiro e em isolamento, mas estávamos ali para alterar esses 

comportamentos e que de alguma forma consiga encontrar outro emprego e fazer novos 
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amigos ou recuperar as antigas amizades. Disse ao rapaz que tinha a certeza que iria ficar 

motivado, pois iríamos fazer de tudo para encontrar as melhores estratégias. Ainda referi que 

compreendia a causa de ter começado a jogar, derivado à separação dos seus pais e que 

não devia ficar com vergonha ou preocupado, pois acontece a muitas pessoas, 

nomeadamente quando se começa a ganhar dinheiro. 

Durante a sessão apresentei sempre uma escuta ativa, ou seja, apresentei qualidades de 

escuta e de compreensão, tentei compreender o que o rapaz me dizia e para isso favoreci 

algumas condições ambientais como uma sala sem ruídos e com luminosidade. Estive atenta 

à comunicação não-verbal, reparando que por vezes o indivíduo não me olhava nos olhos, 

tendo eu respeitado esse comportamento. Para além disso, tive a perceção que não gostava 

do toque, por isso nunca lhe toquei e tentei criar condições de disponibilidade intelectual e 

afetiva, estando sempre recetiva às suas respostas. 

Sempre que o rapaz me respondia, tentava sempre resumir o que me transmitia, também 

para o mesmo perceber que eu estava a ouvi-lo e a compreendê-lo. 

Ao longo da sessão tentei realizar um discurso de mudança, reforçando mais uma vez os 

benefícios de alterar os comportamentos e falei de novo do plano do contrato terapêutico que 

era importante segui-lo. Para além disso tentei compreender e identificar os obstáculos e 

reforcei positivamente o fato dele estar presente na sessão que pode levá-lo a sentir-se um 

pouco mais de motivação.  

(Ordem dos psicólogos portugueses, 2016) 

 

3.ª Sessão: Prevenção da recaída 

No dia 26/11/20, o rapaz veio, entrou na sala bem-disposto e senti que vinha mais 

motivado. Perguntei-lhe como se sentia e disse-me que a outra sessão lhe fez bem e que 

desde esse dia não voltara a jogar. Referi que era muito gratificante ouvir isso e que tal seria 

para continuar. No entanto, as recaídas podem acontecer, sendo importante abordá-las. 

De acordo com a Ordem dos Psicólogos Portugueses (2016) “a prevenção da recaída 

consiste num conjunto de estratégias para ajudar o indivíduo a reconhecer situações de risco 

que podem precipitar o lapso, sendo importante distinguir entre uma recaída e um lapso”. O 

lapso é um ato isolado de um comportamento aditivo e a recaída não, segundo a Ordem dos 

Psicólogos Portugueses, 2016. 
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Nesta sessão tentei reconhecer algumas situações de risco que podiam levar o indivíduo 

a apresentar a recaída e questionei o rapaz. O utente respondeu que quando tem algum 

conflito familiar, quando está ansioso, quando está na Internet e vê publicidade de jogos online 

ou quando não tem atividades para fazer, pensa logo em jogar. Além disso, ajudei a 

reconhecer que a recaída pode ser possível em situações menos esperadas, tentei identificar 

experiências e refletir como o rapaz lidou com essas situações. O indivíduo referiu que há 

uma semana atrás viu a sua ex-namorada com outro rapaz e ficou ansioso, levando-o a jogar 

de novo. Então abordei “dois tipos de estratégias: estratégias de intervenção específicas e 

estratégias de autocontrolo globais” (Marlatt, 1985). 

De acordo com a Ordem dos Psicólogos (2016), as estratégias de intervenção específicas 

requerem o coping comportamental, em que o rapaz deve realizar atividades que o possam 

distrair como o exercício físico, caminhar, ler ou realizar exercícios de relaxamento e o coping 

cognitivo que requer em pensar nas desvantagens de jogar e usar o pensamento para adiar 

o jogo. As estratégias de autocontrolo globais, são incorporadas nas intervenções específicas 

para que o indivíduo reconheça e retire prazer dessas atividades e que o ajude a procurar 

“outras fontes de prazer, na reinserção social, integrar grupos de autoajuda, para estabelecer 

relações satisfatórias com os outros e consigo próprio”. 

Para além destas intervenções mencionadas ao indivíduo, tentei aconselhar, focando 

noutros aspetos como: 

 Expor ao rapaz que pode fazer um género de filme mental, ou seja, entrar num 

mundo de fantasia em pensamento, viajando até uma sala de jogos, ver-se a 

apostar e talvez ganhar, apostando cada vez mais e chegar ao ponto de perder 

tudo. Nesse momento fica com culpa, com vergonha e desesperado; 

 Não alimentar o pensamento, ou seja, evitar pensamentos que se jogasse podia 

ganhar muito dinheiro; 

 Substituir esses pensamentos por atividades que goste de realizar, como ver 

filmes, ler livros, futebol ou algo que goste de fazer, sendo que o indivíduo disse 

que gostava de caminhar e de fazer surf e iria voltar a fazê-lo; 

 Lembrar o rapaz do pior momento de jogo, que foi a perda da namorada; 

 Focar em consequências como a perda dos seus bens materiais, como da sua 

casa ou do automóvel, derivados às dívidas e um possível internamento; 

 Deve pensar nas pessoas de quem gosta e qual seria a reação dessas pessoas 

ao voltarem a saber da sua recaída. 

Hubert (2004) 
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4.ª Sessão: Treino de competências 

No dia 30/11/20 foi realizada a sessão para treinar as competências pessoais e sociais, 

sendo uma intervenção que permite “desenvolver competências socioemocionais que se 

revelam protetoras relativamente ao consumo” (Ordem dos Psicólogos, 2016). De acordo com 

a Ordem dos Psicólogos (2016), auxiliam a melhorar as relações familiares, sociais e 

profissionais, tendo como objetivo aderir à terapêutica e ao tratamento, melhorando o 

funcionamento social e de prevenir a recaída. 

Nesta sessão tentei desenvolver competências nas áreas da gestão emocional, 

assertividade, desenvolvimento de autoconhecimento, autoestima e desenvolvimento de 

competências relacionais. 

O indivíduo mostrou-se mais motivado, tendo sido questionado como se sentia e como 

tinha passado desde a última sessão. O rapaz respondeu que apresentou alguns 

pensamentos inerentes ao jogo, tendo vontade de jogar, mas não o tinha feito. 

Dando início à sessão, iniciei com a gestão emocional: 

 “Que sentimentos, emoções e preocupações tem apresentado?”, o rapaz indicou 

que anteriormente sentia-se ansioso, deprimido e preocupava-se com as suas 

dívidas e de não conseguir controlar o comportamento aditivo, mas agora sentia-

se um pouco melhor. Expliquei que estava num bom percurso, no entanto era 

importante partilhar essas preocupações e sentimentos com a família e amigos. 

Para além disso, quando começar a sentir ansiedade e a apresentar algum humor 

depressivo, tentar compreender o que está a sentir e qual a causa disso, para 

conseguir lidar com esses sentimentos. Também desenvolveu o seu 

autoconhecimento; 

 Controlar a respiração, pode trazer-lhe tranquilidade, quando se apresentar 

ansioso; 

 Tentar encontrar explicações para certas atitudes, como se for a um casino ou 

entrar online para jogar questionar o porquê de estar a fazer aquilo. Se não 

conseguir encontrar respostas plausíveis, parar e pensar no que vai fazer; 

 Pensar várias vezes antes de jogar; 

 Ser positivo, ou seja, focar-se de que vai conseguir sair deste comportamento 

aditivo. 
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Para a assertividade: 

 Indiquei ao rapaz que deve ser sempre claro e específico naquilo que quer realmente 

dizer, como os seus sentimentos e emoções, embora eu ache que o próprio consegue 

expô-los de uma forma clara e direta; 

 Tentei estabelecer empatia com o rapaz. Ele, quando transmitiu o que sentia, sentiu-

se ouvido e por isso, prestou atenção ao que eu lhe transmiti; 

 Respeitei a sua recaída, não o critiquei e longe de realizar um ataque pessoal, só lhe 

disse que iríamos tentar evitar que isso aconteça de novo; 

 Não pedi que alterasse algum comportamento menos positivo, pois sempre se mostrou 

adequado às situações. 

 

O desenvolvimento do autoconhecimento foi realizado em simultâneo na gestão 

emocional, no entanto seguem algumas técnicas que utilizei: 

 Tentei treinar com o rapaz o dizer não a si mesmo para adiar a vontade de jogar, 

sendo reforçado constantemente; 

 Sublinhar que ninguém é perfeito e que pode voltar a ter uma recaída, mas deve 

estar ciente das suas falhas e não aceitar a responsabilidade por elas. 

 

Relativamente à autoestima: 

 Pedi ao rapaz para realizar uma lista das suas qualidades; 

 Substituir pensamentos negativos por positivos, como por exemplo se pensar nas 

suas dívidas, tentar pensar em algo que gosta muito de fazer, como o surf e como 

é bom nesse desporto; 

 Ser menos rigoroso consigo mesmo, como “não consigo deixar de pensar no 

jogo”, deve ter a consciência que deixar de pensar no jogo pode demorar algum 

tempo e ao seu ritmo; 

 Ser positivo (que já foi mencionada na gestão emocional), mas deve ser reforçado 

de novo. 

 

E, por fim, no desenvolvimento de competências relacionais: 

 Aconselhei-o a expor os seus sentimentos e emoções à sua família e aos seus 

amigos, para que o possam ajudar e sentir que pode confiar neles; 
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 Participar em grupos com indivíduos que apresentaram ou apresentam 

comportamentos aditivos, nomeadamente no jogo, de modo a exprimir os seus 

pensamentos com eles, pois têm algo em comum e podem aconselhar-se 

mutuamente. 

 

Ao terminar esta sessão, indiquei que para a próxima sessão, poderia trazer um familiar 

consigo, sendo útil para a intervenção. 

 

 

5.ª Sessão: Intervenção familiar 

Segundo a Ordem dos Psicólogos (2016), cada familiar é importante no processo de 

desenvolvimento da perturbação e também na intervenção, sendo fundamental a família estar 

presente no processo de intervenção e compreender como esta lida com o problema do jogo 

do seu familiar. 

No dia 8/12/20 o rapaz veio à sessão acompanhado pela sua mãe. À minha observação 

apresentava ser uma senhora simpática, comunicativa e disposta a colaborar na sessão. 

Questionei o rapaz e a sua mãe se poderia realizar algumas perguntas à senhora, sendo 

que me responderam que sim. 

Inicialmente, realizei um pequeno resumo da situação problemática do rapaz e que acho 

que está a ter progressos positivos. No entanto, é importante que o indivíduo tenha algum 

apoio familiar e como a família está a lidar com essa situação, tendo questionado o seguinte: 

 “Quando percebeu que o seu filho estava a ter problemas de jogo?”, respondeu 

quando ele lhe pediu dinheiro para pagar as dívidas; 

 “O que sentiu nesse momento?”, referiu que sentiu-se frustrada por não ter 

conseguido detetar esse problema, pois se tivesse percebido talvez tivesse 

conseguido ajudá-lo; 

 “Quais são as consequências de morar com um jogador patológico?”, respondeu-

me que não confia nele a 100%, porque quando o rapaz sai de casa ou quando 

lhe pede dinheiro, já não tem a certeza se ele vai jogar ou se o dinheiro é para o 

jogo; 
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 “Quais as qualidades do seu filho?”: educado, generoso e está sempre pronto a 

ajudar; 

 “Consegue identificar qualidades negativas?”, respondeu que sim e acha que 

quando está nervoso e irritado tem receio que ele vá jogar. Expliquei que ainda 

bem que consegue detetar isso e que deve evitar que o próprio vá jogar, 

confrontando-o e comunicando com ele de uma forma assertiva; 

 “Sabe que o jogo patológico é perigoso?”, respondeu que sim, pois leu em livros 

que a pessoa com esse comportamento aditivo não consegue controlar-se e 

existem consequências muito graves; 

 “Sabe as razões que o levaram a jogar?”, respondeu que achava que sim, como 

a sua separação do pai dele e os salários elevados do rapaz. 

 

Depois de ter colocado estas questões, fiquei com a perceção que a mãe do indivíduo 

está atenta aos comportamentos do filho, no entanto expliquei o que era o jogo patológico, as 

causas, as consequências e o tratamento, fornecendo um panfleto e terminando a sessão. 

 

Após as sessões, no dia 10/12/20, o rapaz veio ao CRI Sul Alentejo para responder à G-

SAS e como resultou obteve o valor de 21, sendo de grau moderado. 
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9.2.8 Avaliação 

 

Ao ter acesso ao processo e aos antecedentes pessoais do indivíduo realizei 

primeiramente uma análise diagnóstica, tendo identificado os seguintes diagnósticos: 

ansiedade elevada, autocontrolo comprometido, crise familiar, comportamento aditivo, 

comportamento compulsivo, coping ineficaz, humor comprometido, interação social diminuída 

e sono comprometido. 

No primeiro encontro foi necessário avaliar o grau de dependência do jogo, tendo sido 

fornecido ao indivíduo a G-SAS para responder e obteve como valor 32 (grau elevado). Assim 

sendo, iniciaram-se sessões psicoterapêuticas para atingir os objetivos pretendidos ao 

indivíduo com a perturbação do jogo. No final das sessões, avaliou-se de novo a dependência 

através da G-SAS, para verificar se houve uma redução da perturbação e de facto houve uma 

diminuição, tendo como valor 21 (grau moderado). Para além disso os diagnósticos 

estabelecidos anteriormente foram reduzidos. 
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9.2.9 Conclusão 

 

As perturbações associadas ao jogo têm vindo a aumentar na sociedade e a receber uma 

enorme atenção por parte da “comunidade científica e dos clínicos ao longo das últimas 

décadas (SICAD, 2017). Esta perturbação é de facto abundante, derivado da sua 

“complexidade de modo bastante enfático, designadamente no que concerne à etiologia e 

expressão variadas”, de acordo com o SICAD (2017). 

O jogo é caracterizado como patologia aditiva sem substância e não como uma 

perturbação de controlo dos impulsos. Nesta adição verifica-se também, para além da 

dependência de substâncias psicoativas, uma abordagem progressiva do detrimento das 

atividades que aumentam o prazer, relacionado com experiências sociais, familiares, de 

trabalho ou de lazer, segundo Hubert (2004). A situação psicossocial também se agrava, não 

apenas em situações de jogo a dinheiro, mas também quando ocorre o isolamento da “relação 

com o meio” (SICAD, 2017). 

Foi neste domínio que pretendi ao longo do caso clínico executar intervenções 

psicoterapêuticas apropriadas ao indivíduo com esta perturbação, como respostas às suas 

necessidades.  

Neste caso clínico penso que consegui desenvolver competências científicas, técnicas e 

relacionais que me permitissem realizar intervenções psicoterapêuticas ao indivíduo com a 

perturbação no jogo, como futura enfermeira Especialista em Enfermagem em Saúde Mental 

e Psiquiátrica (EEESMP) e identificar sinais e sintomas de perturbação do jogo ao indivíduo, 

identificar técnicas geradoras de motivação, determinar estratégias psicoterapêuticas ao 

indivíduo e realizar treino de competências sociais. 
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9.3 APRESENTAÇÃO: PERTURBAÇÃO NO JOGO 
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9.4 FOLHETO: PERTURBAÇÃO NO JOGO 
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9.5 CARTAZ: PERTURBAÇÃO NO JOGO 

 

 


