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“A mente é como o vento e o corpo como a areia. Se você quer conhecer o vento, observe o 
movimento da areia.”  

                                                                                                                               (Provérbio árabe) 
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RESUMO 

A promoção da saúde mental, prevenção da doença e a catalisação de processos de 

reabilitação psicossocial fazem parte do amplo contexto de intervenção do Enfermeiro Especialista 

em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica. Assente na relação terapêutica, desenvolve a sua 

práxis com a principal finalidade de potenciar a satisfação das necessidades do cliente, reduzindo 

processos de maior morbilidade e incapacidade.  
Neste enquadramento, recorrendo à metodologia de projeto, planeámos e executámos um 

Programa de Treino Metacognitivo para pessoas com psicose, cujo principal propósito seria 

aumentar a consciencialização e diminuir a atividade delirante. 

Os resultados da intervenção foram ao encontro dos objetivos propostos, reconhecendo-se 

um aumento no insight cognitivo e diminuição da atividade delirante nos clientes. 

Todo o processo de tomada de decisão, implicou uma forte componente reflexiva, promotor 

da aquisição e desenvolvimento de competências comuns do Enfermeiro Especialista, específicas 

do Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica, e de Mestre. 

 

Palavras-chave: Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica; Treino Metacognitivo; 

Psicose; Competências.  
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ABSTRACT 

The promotion of mental health, disease prevention and the catalysis of psychosocial 

rehabilitation processes are part of the broad context of intervention of the Specialist Nurse in 

Mental Health and Psychiatric Nursing. Based on the therapeutic relationship, develops its praxis 

with the main purpose to enhance the satisfaction of the client’s needs, reducing processes of 

greater morbidity and disability. 
In this context, using the project methodology, we planned and executed a Metacognitive 

Training Program for people with psychosis, whose main purpose would be to raise awareness and 

decrease delusional activity. 

The results of the intervention met the proposed objectives, recognizing an increase in 

cognitive insight and a decrease in delusional activity in clients. 

The entire decision-making process implied a strong reflexive component, promoting the 

acquisition and development of skills common to the Specialist Nurse, specific to the Specialist 

Nurse in Mental and Psychiatric Health, and Master. 

 

Keywords: Mental Health and Psychiatric Nursing; Metacognitive Training; Psychosis; 

Competencies. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório apresenta-se como um instrumento de comunicação precioso para um 

entendimento de todo o processo de desenvolvimento de competências ao longo do estágio final. 

A maior compreensão do seu conteúdo parte da realização de três grandes questões: O quê? 

como? e para quê? remetendo-nos, respetivamente, para a sua função gnosiológica, metodológica 

e epistemológica (Blanco, 2000). 

Deste modo, pretendemos transpor as intervenções realizadas ao longo do estágio final, 

assim como a sua fundamentação teórica e seu propósito. 

A realização do presente trabalho enquadra-se na obtenção do grau de Mestre em 

Enfermagem, na área de especialização em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica [ESMP], 

decorrente da formação académica frequentada no Mestrado de Enfermagem em Associação entre 

a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, a Escola Superior de Enfermagem 

São João de Deus da Universidade de Évora, a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico 

de Portalegre, a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal e a Escola Superior 

de Saúde Dr. Lopes Dias do Instituto Politécnico de Castelo Branco.  

O estágio final foi realizado em contexto de Hospital de Dia [HD] de psiquiatria, num 

centro hospitalar do território nacional, entre novembro de 2020 e março de 2021. 

 A escolha do contexto prendeu-se com o propósito de uma prática de cuidados 

especializados em saúde mental, promotora dos direitos humanos, catalisadora do bem-estar 

mental e recuperação de pessoas com doença mental, potenciando por sua vez, a redução da 

morbilidade, mortalidade e incapacidade (Organização Mundial de Saúde [OMS], 2013). 

Esta visão remete-nos a um cuidar integrado no paradigma da transformação, defendendo 

que a prestação de cuidados se centra na pessoa, enquanto ser único indissociável, maior que a 

soma das suas partes, um ser que está em constante interação com o mundo que o rodeia, sendo 
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influenciado pelo mesmo, dando-se valor à experiência individual (Kerouac, Pepin, Ducharme, 

Duquette & Major, 1994). 

Na mesma linha, como suporte teórico de enfermagem, utilizamos a Teoria das Relações 

Interpessoais de Peplau, a qual faz referência ao estabelecer de uma relação enfermeiro-cliente, 

potenciadora de mútuas aprendizagens, com o principal propósito de potenciar o processo de 

satisfação das necessidades que o cliente apresenta (Peplau, 1991). 

Neste enquadramento, após um processo de avaliação diagnóstica da situação, sugerimos 

à equipa do HD, o planeamento e execução de um programa de intervenção, o Treino 

Metacognitivo [TMC] cuja principal finalidade seria potenciar as capacidades dos clientes com 

sintomatologia psicótica, para a resolução de problemas, por meio da redução da atividade 

delirante e o aumento da consciencialização (insight cognitivo). 

Em jeito de justificação da realização do TMC, como intervenção especializada em ESMP, 

procedemos à realização de uma Revisão Integrativa da Literatura [RIL], partindo da seguinte 

questão de investigação: Quais são as evidências da utilização do treino metacognitivo na pessoa 

com psicose? 

Para a concretização do programa, utilizámos como processo de investigação, a metodolo-

gia de projeto, promotor de um ato constante de reflexão, centrado na identificação de um deter-

minado problema, planeando, por sua vez, estratégias promotoras da sua resolução (Ruivo, Ferrito 

& Nunes, 2010). 

Neste cenário, a metodologia do projeto de intervenção foi desenvolvida ao longo de cinco 

fases: o diagnóstico da situação, o planeamento, a execução, a avaliação e divulgação dos 

resultados. 

Todo as intervenções foram realizadas com forte suporte concetual e teórico, assentes na 

evidência científica.   

Considerando o exposto, definimos como objetivo geral do presente relatório, demonstrar 

a aquisição e desenvolvimento de competências que confiram o grau de Mestre em Enfermagem. 
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Como objetivos específicos delineamos: 

• Caracterizar o contexto inerente à prática de cuidados em HD; 

• Fundamentar teoricamente a prática do TMC; 

• Descrever a importância da relação interpessoal na realização do TMC; 

• Conceber um programa de TMC para a pessoa com psicose; 

• Analisar reflexivamente o processo de aquisição e desenvolvimento de competên-

cias comuns do enfermeiro especialista. 

• Refletir e analisar o processo de aquisição e desenvolvimento de competências do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 

[EEESMP]. 

• Realizar uma análise reflexiva do processo de aquisição e desenvolvimento de com-

petências de Mestre. 

O presente relatório encontra-se dividido em três principais capítulos: 

1. No primeiro capítulo, é realizada a ancoragem teórica que sustenta o planeamento 

e execução do programa de intervenção na prática clínica, no qual se encontra a 

descrição do contexto, a fundamentação teórica que suporta a realização do TMC, 

e a integração da ótica de Peplau para a construção de uma relação interpessoal, 

primordial na execução do TMC; 

2. No segundo capítulo, é desenvolvido todo o processo da metodologia de projeto, 

na qual realizámos primariamente uma avaliação diagnóstica da situação, seguida 

do planeamento e execução das intervenções, estabelecendo por último a avaliação 

e divulgação dos resultados do programa; 
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3. No terceiro capítulo, é realizada uma análise crítico-reflexiva de todas as aprendi-

zagens pessoais e profissionais enquadradas no processo de aquisição e desenvol-

vimentos das competências, comuns do enfermeiro especialista, específicas do 

EEESMP e de Mestre. 

A redação do presente trabalho foi guiada pelas regras da American Psychological 

Association [APA], 6º edição, e respeitado o novo acordo ortográfico. 
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1. ANCORAGEM TEÓRICA 

 

1.1 HOSPITAL DE DIA – UM CONTEXTO DA PRÁTICA CLÍNICA EM SA-
ÚDE MENTAL E PSIQUIATRIA 

 

A área da psiquiatria e saúde mental em Portugal, têm-se mantido coberta de estigma e 

preconceito ao longo dos tempos, favorecendo a fraca adesão ao tratamento psiquiátrico (consultas 

e psicofármacos), contudo, antagonicamente, observa-se um aumento da prescrição de 

psicofármacos nos últimos anos (Conselho Nacional de Saúde [CNS] ,2019).  

Referindo-nos à acessibilidade ao tratamento em saúde mental e psiquiatria, no que 

concerne ao número de enfermeiros especialistas na área da saúde mental e psiquiatria em 

Portugal, denota-se um pequeno aumento entre 2017 e 2020, de 1906 a um total de 2312 

enfermeiros especialistas em ESMP, mantendo-se a nível nacional como o grupo de especialidade 

com menos membros efetivos (OE, 2017, 2020). 

Paradoxalmente, encontramos, nos últimos anos, um aumento no número de consultas de 

psiquiatria a nível nacional, sendo que, em 2018 foram dadas 836.273 consultas (Instituto Nacional 

de Estatística [INE], 2020). 

Neste enquadramento, e sabendo que a doença mental é considerada uma das principais 

causas de carga global de doença (Global Burden of Disease [GBD],2020), a prestação de cuidados 

de saúde em contexto de HD de psiquiatria, surge como uma oportunidade de tratamento 

psiquiátrico em ambulatório, numa perspetiva compreensiva, facilitando a acessibilidade aos 

cuidados, promovendo a saúde mental e favorecendo um processo de reabilitação psicossocial que 

previna maiores complicações da doença mental (Marshall,2005).  

Concetualizando este contexto de cuidados, os hospitais de dia de psiquiatria surgiram na 

década de 1920 na Rússia, sendo que, posteriormente, com o movimento de desinstitucionalização 
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dos doentes mentais, a sua disseminação percorreu outros países da Europa e América (Briscoe & 

Priebe, 2007). 

Todavia, num estudo comparativo entre cinco países europeus, Kallert et al. (2004) 

indicam que, para avaliar o impacto dos resultados dos hospitais de dia, não poderemos 

generalizar, tendo sempre que ter em consideração a conjuntura da política de saúde nacional e 

internacional na qual se insere. 

Briscoe & Priebe (2007) definem o Hospital de Dia, como uma estrutura que permite 

cuidados diários de reabilitação e suporte, alternativos ao internamento das pessoas com 

perturbações psiquiátricas, nomeadamente com doenças mentais graves (perturbações psicóticas), 

neuroses e perturbações da personalidade  

No mesmo sentido, em contexto nacional, a Administração Central do Sistema de Saúde 

[ACSS] (2010) define hospital de dia como: 

“...um conceito (...) um serviço que se posiciona, cada vez mais, como uma al-
ternativa ao chamado internamento hospitalar, assegurando continuidade do tratamento 
àqueles que saem do regime de internamento mas que ainda precisam de cuidados de 
saúde. Este serviço pode-se entender como uma extensão do tratamento em ambulatório 
e uma forma de reabilitação e apoio a doentes crónicos.” (p.1). 

 

Em seguimento, Marshall (2005), numa revisão sistemática, apresenta quatro tipologias de 

HD distintas: 

1) hospitais de dia de agudos – surgem com alternativa ao internamento de agudos, sendo 

oferecido tratamento às pessoas em crise, em fase aguda de doença, definindo-se num 

modelo de cuidados no qual tanto clientes como familiares apresentam maiores níveis 

de satisfação no que concerne ao tratamento;  

2) hospitais de dia de transição – centros cuja finalidade será minimizar o tempo de 

internamento; 
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3) hospitais de dia– estruturas cujo cuidado se centra no processo de reabilitação e ma-

nutenção de pessoas com doença mental grave (por exemplo: esquizofrenia); 

4) programas de tratamento diurnos – opção de tratamento ambulatório, nos quais são 

prestados cuidados a pessoas, nomeadamente, sem sintomatologia psicótica. 

No que respeita às tipologias de intervenção desenvolvidas em HD, Kallert et al. (2004), 

no seu estudo comparativo, designam como principais intervenções: a promoção do contacto 

interpessoal; intervenções médicas; intervenções de enfermagem psiquiátrica; Counselling; treino 

de competências sociais; treino de atividades de vida; psicoeducação quanto à gestão da 

terapêutica e sintomatologia associada à doença mental; terapia de dança; musicoterapia; terapia 

vocacional e terapia ocupacional. Segundo os mesmos autores, surgem em seguimento, outras 

atividades tais como: o planeamento de atividades de lazer; o planeamento das atividades diárias; 

as visitas domiciliárias (caso os clientes não compareçam no HD); intervenções em situação de 

crise e intervenções psicológicas. 

Quanto à eficácia desta tipologia de tratamento, estudos nacionais apontam para uma 

redução de custos associados aos cuidados, sendo que a diária de internamento em hospital de dia 

tem um valor reduzido a mais de metade quando comparado com o internamento convencional 

(Gouveia et al., 2017; Duarte, Ramos, Trindade & Gonçalves, 2019). 

No estudo retrospetivo de Duarte & colaboradores (2019), realizado no hospital de dia de 

psiquiatria do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, são mencionados como resultados 

benéficos de uma intervenção em hospital de dia:  

- A redução do número de internamentos; 

- A redução do número de consultas e visitas domiciliarias; 

- A redução do número de prescrições de psicofármacos; 

- A redução de episódios de urgência de psiquiatra; 

- A redução dos custos associados ao tratamento; 
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Ancorados à evidência demonstrada, operacionalizou-se a escolha do contexto da prática 

clínica para o estágio final, num hospital de dia de psiquiatria, em território português.  

Para uma melhor compreensão do mesmo, realizámos uma breve descrição da organização 

e funcionamento do hospital de dia de psiquiatria. 

A equipa multidisciplinar do HD é formada por enfermeiros, um deles especialista em 

ESMP, um médico psiquiatra, um educador social, um terapeuta ocupacional e um psicólogo. 

O plano terapêutico é realizado consoante as necessidades individuais de cada doente, 

incluindo atividades de intervenção terapêutica (ex. estimulação cognitiva, relaxamento muscular 

progressivo, sessões psicoeducativas) e ocupacional (ex. treino de atividades de vida, treino de 

competências sociais, atividades recreativas e de lazer), podendo estas ser desenvolvidas em grupo 

ou individualmente. 

A intervenção do âmbito terapêutico em hospital de dia não deve exceder os três meses, 

sendo que, o tempo de permanência em hospital de dia está diretamente relacionado com o atingir 

dos objetivos propostos aquando da realização do encaminhamento / realização do plano 

terapêutico com o doente. 

O encaminhamento dos doentes para o hospital de dia poderá ter diversas proveniências, 

sendo que, maioritariamente, surgem da consulta externa, internamento de agudos de psiquiatria e 

serviço de urgência de psiquiatria, indo ao encontro do referido no estudo de Duarte et al. (2019). 

Segundo Duarte & colegas (2019), a maioria das pessoas que beneficiaram das 

intervenções terapêuticas em hospital de dia apresentavam diagnósticos médicos de perturbações 

do humor, esquizofrenia, perturbação delirante e perturbação de personalidade esquizotípica. Por 

outro lado, pessoas com descompensação clínica, comportamentos aditivos, debilidade mental, 

demência ou perturbações da personalidade com dificuldade de integração em atividades de grupo, 

são consideradas critérios de exclusão do hospital de dia. 

Integrando este contexto de cuidados, entendemos que, a finalidade desta tipologia de 

intervenção em ambulatório, visa a prestação de cuidados de saúde que promovam o processo de 
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reabilitação e recuperação das pessoas com doença mental, catalisando o desenvolvimento de 

competências que permitam a redução da sintomatologia e uma melhor integração familiar e 

social, incrementando assim a qualidade de vida dos doentes. 

 

1.2 O TREINO METACOGNITIVO NA PESSOA COM DOENÇA MENTAL 
GRAVE (PSICOSE) 

 

Numa perspetiva global, as perturbações mentais são a principal causa de incapacidade, 

apresentando-se nas primeiras 25 causas em termos de carga da doença (anos de vida/ incapacidade 

– DALY (Disability-Adjusted Life Years) (GBD,2020). No mesmo estudo, no ranking de 369 

doenças, a esquizofrenia encontra-se no 22º lugar, nas pessoas com idades compreendidas entre 

os 25 e 49 anos, demonstrando assim, uma grande repercussão da psicose na incapacidade de 

jovens adultos (GBD,2020).  

Na mesma linha, Charlson et al. (2018) indica que, quando comparada com outras pertur-

bações, a esquizofrenia é menos prevalente, contudo a carga global de doença é substancial.  

Segundo a GBD (2017), os casos prevalentes de esquizofrenia têm vindo a aumentar, sendo 

que em 2016 existiam uma população mundial estimada de 20,9 milhões de casos. 

Comparativamente à panorâmica europeia, Portugal é dos países com maior prevalência de 

perturbações psiquiátricas, cerca de 22,9%, sendo mais frequentes no grupo dos 18 aos 34 anos 

(CNS, 2019). Por conseguinte, na realidade epidemiológica nacional, as pessoas com psicose têm 

apresentado ao longo dos anos, um maior recurso ao internamento, tendo também, aumentado 

exponencialmente o consumo e prescrição de antipsicóticos (Direção Geral da Saúde [DGS], 2013; 

DGS, 2017). 
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Segundo a American Psychiatric Association (2014), as caraterísticas essenciais que defi-

nem as perturbações psicóticas são: os delírios (alteração do conteúdo do pensamento, caracteri-

zados por crenças fixas e inabaláveis); as alucinações (alterações da perceção que podem ocorrer 

em todas as modalidades sensoriais, podendo ser auditivo-verbais, cinestésicas, entre outras); o 

pensamento desorganizado (avaliado através da forma do pensamento, manifestada no discurso); 

o comportamento desorganizado (alterações do comportamento, englobando situações de agitação 

e catatonia) e  a ocorrência de sintomas negativos (diminuição da expressão emocional, avolia, 

anedonia, falta de sociabilidade, entre outros). 

No mesmo sentido, Pinho & Pereira (2015), fazendo menção à esquizofrenia, indicam que, 

a perturbação psicótica grave, apresenta no seu conjunto de características, diversas disfunções 

emocionais, comportamentais e cognitivas, que se coadunam com alterações da perceção, do con-

teúdo do pensamento, do discurso, da linguagem, da atenção, da capacidade hedónica, afeto e 

vontade. 

Neste contexto, as pessoas com psicose, nomeadamente as pessoas com esquizofrenia, 

apresentam, na maior parte dos casos, uma disfunção a nível social e cognitivo (baixo nível de 

insight), o que não favorece a adesão à terapêutica medicamentosa, surgindo assim, a imperiosa 

necessidade de implementação de outras estratégias de intervenção psicoterapêutica junto desta 

população, paralelas ao regime medicamentoso, potencializando o seu processo de reabilitação 

psicossocial (Pinho, Sequeira, Sampaio, Rocha & Ferre-Grau, 2020a). 

Atualmente, com o avançar da investigação científica no âmbito das intervenções do foro 

psicoterapêutico complementares à psicofarmacologia, o TMC para a psicose surge como uma 

intervenção fundamentada no modelo cognitivo-comportamental, embora com uma diferente 

abordagem terapêutica, capaz de demonstrar efeitos positivos no que concerne a capacidade de 

metacognição em pessoas com perturbações mentais, tendo como principal finalidade alterar a 

ideação delirante no que concerne à sua infraestrutura cognitiva (Moritz, Woodward, Hauschildt 

& Rocha, 2017).  

Neste contexto o TMC apresenta-se como uma intervenção distinta da terapia cognitivo 

comportamental, sendo que, esta última incide o seu papel terapêutico nos processos 

idiossincráticos dos pensamentos disfuncionais (Moritz, Klein, Lysaker & Mehl, 2019).    
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Para uma melhor compreensão concetual do TMC, torna-se fundamental a definição dos 

conceitos de cognição e de metacognição.  

A cognição é definida como uma função cerebral vinculada à aptidão pessoal para a 

aquisição e utilização da informação com a finalidade de adaptabilidade ao ambiente, podendo 

representar diversas funções: memória, orientação, raciocínio, atenção, pensamento, entre outros 

(Sousa, Araújo & Silva, 2020; Townsend, 2011).  

Por conseguinte, a metacognição define-se como a capacidade de aprender a pensar sobre 

o nosso próprio pensamento, a pessoa aprende a gerir a informação de maneira a responder da 

forma mais adaptativa e apropriada (Sampaio, Pinho, Sequeira & Grau, 2020). 

 Apresentando um surgimento recente, o TMC, criado por Moritz & Woodard (2007), vem 

sendo desenvolvido e aplicado com diferentes abordagens terapêuticas, tais como:  

• O TMC na pessoa com Perturbação borderline da personalidade - incide nomeadamente 

em pessoas com o diagnóstico de enfermagem “consciencialização comprometida” e pro-

move o insight da pessoa doente para os vieses cognitivos, característico desta perturbação 

da personalidade (Sampaio, Pinho, Sequeira & Grau, 2020, p. 229; Schilling, Moritz, Kris-

ton, Krieger & Nagel, 2018); 

• O TMC na pessoa com Perturbação obsessivo-compulsiva - incide nomeadamente em pes-

soas com o diagnóstico de enfermagem “Obsessão compulsiva presente” e “Consciencia-

lização Comprometida”, promovendo nas pessoas o insight para as obsessões e compul-

sões, adquirindo capacidades para desenvolver estratégias para lidas com as mesmas (Sam-

paio, Pinho, Sequeira & Grau, 2020, p. 229; Hauschildt, Schröder & Moritz, 2016);  

• O TMC na pessoa com Depressão - incide nomeadamente em pessoas com o diagnóstico 

de enfermagem “Humor Depressivo” e promove a modificação dos mecanismos de coping 

ineficazes, associados aos vieses cognitivos e padrões de pensamento típicos desta pertur-

bação, trabalha-se, durante 8 sessões, a autoestima, padrões de pensamento, memória e 

comportamento da pessoa (Sampaio, Pinho, Sequeira & Grau, 2020, p. 229; Jelinek, 

Schneider, Hauschildt & Moritz,2019); 
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• O TMC na pessoa com psicose - incide nomeadamente em pessoas com o diagnóstico de 

enfermagem “Processo de pensamento distorcido”, não incidindo no delírio propriamente 

dito mas sim nos vieses de pensamento associados à manifestação do mesmo, estando re-

lacionado, em última instância com o diagnóstico de enfermagem “delírio presente”; po-

derá também incidir no insight da pessoa, nomeadamente quando estas apresentam o diag-

nóstico de “Consciencialização comprometida” (Sampaio, Pinho, Sequeira & Grau, 2020, 

p. 229).  

O grupo alvo deste tipo de treino são pessoas em processo de reabilitação psicossocial com 

diagnóstico de Esquizofrenia e com perturbações do espectro da Esquizofrenia, podendo, no en-

tanto, ser ajustado a pessoas com outros diagnósticos que manifestem ou tenham manifestado sin-

tomas psicóticos (delírios e alucinações) (Moritz et al., 2017). Concordando, Moritz, Menon, An-

dersen, Woodward, & Gallinat (2018), numa análise de um estudo retrospetivo, evidenciam que, 

clientes que mostram algum insight cognitivo quanto à subescala da autorreflexão da Escala de 

Insight Cognitivo de Beck [BCIS], com vieses cognitivos, tensão psicológica associada a baixos 

níveis de autoestima e qualidade de vida, e ansiedade social, podem representar um grupo-alvo 

ideal para o TMC.     

Investigações recentes indicam que este tipo intervenção tem eficácia na redução da ativi-

dade delirante das pessoas com esquizofrenia (Barnicot et al., 2020; Pinho et al., 2020b), na redu-

ção da atividade alucinatória (Pinho et al., 2020b) e no aumento do nível de insight cognitivo 

(Lopez-Morinigo et al., 2020a; Lopez-Morinigo et al 2020b; Pinho et al., 2020b; Simón-Expósito 

& Filipe-Castaño, 2019).  

Ancorados à temática central deste relatório e do programa desenvolvido no estágio final, 

descrevemos sucintamente o programa de TMC para a Psicose, sustentados na Versão portuguesa 

6.3 de Moritz et al. (2017). O TMC realiza-se em 8 módulos centrais, numa perspetiva psicoedu-

cativa e psicoterapêutica, incidindo a sua ação nas distorções cognitivas e vieses na resolução dos 

problemas, trabalhando também a autoestima e o estigma associado à doença mental (Moritz et 

al., 2017). 

No que concerne à frequência das sessões, recomendam-se dois módulos por semana, tra-

balhando com grupos de 3 a 10 pessoas, com uma duração de 45 a 60 minutos, nas quais, numa 
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abordagem inicial, deve ser feita uma breve referência às regras do grupo e ao tema do módulo, e 

posteriormente abordar os trabalhos de casa da sessão anterior; no término de cada sessão é reali-

zada uma descrição das aprendizagens consolidadas no módulo e distribuído um trabalho para casa 

(Moritz et al., 2017). 

Moritz et al. (2017) fazem a ressalva que, o ambiente em que se realizam as sessões deverá 

ser calmo, com espaço suficiente para o grupo se sentir acolhido, sendo que, se alguma pessoa 

apresentar sintomatologia psicótica durante a sessão deverá ser abordado individualmente e não 

na presença do grupo, não devendo ser forçada a sua participação. Acrescentam ainda que, o pro-

grama não obriga a fases sequenciais e os exercícios utilizados durante as sessões devem ser lúdi-

cos, divertidos e interativos (Moritz et al., 2017). 

Quanto ao background do profissional que realiza o TMC, Moritz & colaboradores (2017) 

descrevem que este tipo de intervenção deve ser realizado por profissionais com experiência com 

doentes com perturbações do espectro da Esquizofrenia, tais como psicólogos, psiquiatras, tera-

peutas ocupacionais e enfermeiros. Neste contexto, um recente estudo desenvolvido em Portugal, 

demonstra a eficácia do TMC para pessoas com esquizofrenia, realizado por enfermeiros especia-

listas em saúde mental e psiquiátrica (Pinho et al., 2020b). 

Ao iniciar o programa deverá ser realizada uma explanação ao grupo, no que concerne à 

definição dos conceitos de cognição e metacognição (Moritz et al., 2017). 

No final da última sessão será apresentado um cartão amarelo, no qual se promove a res-

posta para as seguintes questões “Qual é a evidencia? Há pontos de vista alternativos? Mesmo que 

seja assim.…estou a reagir de forma exagerada?” e um cartão vermelho onde constam números de 

pessoas e instituições que as pessoas poderão contactar sempre que necessitarem (Moritz et al., 

2017, p.5). 

Segundo Moritz & colaboradores (2017), em cada módulo são abordados vários estilos de 

pensamento que enformam a infraestrutura cognitiva do delírio, tais como: 
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• Módulo 1 – Atribuição- Culpar e atribuir o crédito a si próprio: as pessoas com 

psicose esquizofrénica tendem a mono causalizar as situações; neste contexto, traba-

lhar-se-á a capacidade das pessoas reconhecerem a existência de várias explicações 

para um mesmo acontecimento, podendo existir várias atribuições, tais como ao pró-

prio, aos outros ou a outras situações/contextos; Por exemplo: “um amigo não me li-

gou”, o próprio (ele não gosta de mim), os outros (ele esquece-se sempre de ligar), uma 

situação/contexto (o telemóvel ficou sem bateria); 

• Módulo 2 e 7 – Saltar para conclusões I e II: as pessoas com psicose grave tem ten-

dência a tomar decisões precipitadas, tendo por base pouco conhecimento e informação 

do meio envolvente; neste sentido, promove-se então, que as pessoas tenham consci-

ência que devem ter em consideração diversos fatores e informação para tomarem uma 

decisão ou conclusão acerca de um tema ou situação de modo a não precipitar-se na 

sua avaliação, levando muitas vezes a conceções erradas da realidade; este módulo é 

realizado através de diversos exercícios tais como: o aparecimento progressivo de ima-

gens de partes de uma cadeira de baloiço e a pessoa tem que ir dizendo o que visualiza 

em cada apresentação ou a análise de quadros de pintores, sendo que cada participante 

deve deduzir o seu título; 

• Módulo 3 – Mudar crenças: as pessoas com esquizofrenia tendem a apresentar delí-

rios, crenças fixas difíceis de mudar; neste âmbito promove-se que as pessoas tenham 

consciência que essas crenças poderão não estar certas; neste módulo, como exercício, 

é apresentado às pessoas uma sequência de imagens pela ordem inversa, relativamente 

às quais a pessoa deve avaliar a que situação se refere, devendo escolher entre quatro 

opções de resposta; 

• Módulo 4 e 6 – Empatizar I e II: as pessoas com esquizofrenia tendem a apresentar 

dificuldade no reconhecimento das emoções e expressões faciais nos outros; pretende-

se assim com esta sessão, que as pessoas tenham consciência de que muitas vezes são 

feitas interpretações erradas das expressões faciais e que estas prendem-se com as nos-

sas próprias emoções; neste módulo é apresentado ao grupo, um conjunto de imagens 

de pessoas com diversas expressões faciais, tendo estes que descrever qual o senti-

mento associado; 
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• Módulo 5 – Memória: é comum nas pessoas com esquizofrenia a existência de falsas 

memórias e diminuição da confiança nas próprias memórias, tendo dificuldade em dis-

cernir as verdadeiras das falsas; neste sentido, é apresentado ao grupo uma imagem 

numa praia, onde devem dizer o que viram e até que ponto é que estão confiantes no 

que viram, dando-se conta de que muitas vezes a nossa memória atraiçoa-nos, não de-

vendo confiar em pleno na mesma; 

• Módulo 8 – Autoestima e Humor: as pessoas com esquizofrenia tendem a ter altera-

ções de humor, nomeadamente humor deprimido , demonstrando por sua vez, uma 

baixa autoestima; promove-se então com este módulo, a alteração do humor, com ten-

dência para a eutimia e um aumento da autoestima por meio do ensino de diversas 

estratégias de coping, nomeadamente cognitivo-comportamentais, através da realiza-

ção de exercícios, tais como por exemplo: um aluno chumbou num exame, tem tendên-

cia a pensar que falhou e que não serve para nada, contudo podemos elucidar para 

diferentes respostas tais como, na próxima vez irei estudar mais para poder passar no 

exame. 

Na Figura1 observamos esquematicamente os módulos que integram o Treino 

Metacognitivo para a psicose:  

Figura1. Módulos integrantes do Treino Metacognitivo para a psicose. 
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Os mesmos autores, acrescentam um módulo adicional- Lidar com os preconceitos, o 

estigma: o estigma associado à doença mental é catalisador de um maior isolamento social e 

aumento da sintomatologia psicótica; neste sentido, pretende-se com este módulo a promoção da 

consciência para o auto-estigma, desenvolvendo sessões psicoeducativas no que concerne a 

melhorar o conhecimento da própria doença mental e revelar dados epidemiológicos das doenças 

mentais na população, de modo a que estes entendam que não estão sozinhos (Moritz et al., 2017). 

 

Neste enquadramento, a principal finalidade do TMC na doença mental grave enforma-se 

no desenvolvimento do conhecimento acerca da cognição humana de modo a potencializar o 

processo de resolução de problemas (Moritz et al., 2017), catalisando assim no doente, o seu 

processo de recovery, sendo este último definido como: 

 
“o aparecimento ou o reaparecimento da esperança, a aceitação das próprias 
capacidades e incapacidades, desenvolver una vida ativa, autonomia pessoal, identidade 
social, um significado e propósito de vida e um sentido positivo de si mesmo. O 
recovery não é sinónimo de cura. Ele está vinculado com situações internas das personas 
que se consideram em recovery—esperança, melhoria, empowerment e conexão— e 
fatores externos que promovem o recovery: o respeito pelos direitos humanos, a 
existência de uma cultura que propicia a melhoria e os serviços de apoio ao recovery” 
(OMS, 2013, p.43).1 

Atendendo às caraterísticas e finalidades do programa de TMC para a pessoa com psicose, 

entendemos que o desenvolvimento e realização deste tipo de intervenções, junto das pessoas com 

doença mental grave, torna-se primordial como coadjuvante no tratamento psicofarmacológico. 

 

 

 
1 Tradução livre: “la aparición o reaparición de la esperanza, la aceptación de las capacidades y discapaci-
dades propias, el despliegue de una vida activa, la autonomía personal, la identidad social, la asignación 
de un significado y una finalidad a la vida, y un sentido positivo de sí mismo. Recuperación es no es 
sinónimo de curación. Aquella está vinculada con situaciones internas de las personas que se consideran 
en recuperación —esperanza, mejoría, autonomía y vinculación— y situaciones externas que la facilitan: 
el respeto de los derechos humanos, la existencia de una cultura que propicia la mejoría y los servicios de 
apoyo a la recuperación” (OMS, 2013). 
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1.3 A RELAÇÃO INTERPESSOAL NO TREINO METACOGNITIVO: UMA 
PERSPETIVA DE ENFERMAGEM 

Seja qual for o contexto de cuidados, o enfermeiro ao desenvolver a sua prática, estabelece 

sempre, um contacto, uma aproximação, um olhar, um comunicar com quem cuida. Deste modo, 

inferimos que, a existência do cuidado de enfermagem exige simbioticamente o estabelecer de 

uma relação terapêutica entre o enfermeiro e a pessoa cuidada, revestindo-se esta relação, de uma 

importância primordial no contexto de cuidar em saúde mental e psiquiatria. 

Em complementaridade, a Ordem dos Enfermeiros (2001), ao caracterizar os cuidados de 

enfermagem, menciona a relação interpessoal do enfermeiro e uma pessoa/grupo ou comunidade, 

como um processo dinâmico, cerne do exercício profissional, cuja principal finalidade cinge-se 

em valorizar o papel e as capacidades do cliente, de modo a potencializar a sua maior 

independência para a satisfação das suas necessidades. 

 É neste enquadramento, que recorremos à teoria das relações interpessoais de Hildegard 

Peplau como modelo a incorporar na prática de ESMP.  

 Peplau desenvolveu toda a sua teoria de enfermagem baseada na relação interpessoal 

estabelecida entre o enfermeiro e o cliente, tendo sido fortemente influenciada teoricamente pelas 

correntes psicodinâmicas de Freud e Sullivan (Peplau ,1991).  

Pioneira na área de intervenção de enfermagem em saúde mental e psiquiátrica, Peplau 

(1991) descreve a enfermagem como um processo psicodinâmico, no qual a enfermeira estabelece 

e desenvolve uma relação com o cliente, baseada no respeito, num processo de crescimento e 

aprendizagem mútua, cujo principal desígnio será a facilitação do processo de resolução de 

problemas do cliente, potencializando neste último a capacidade de satisfação das suas 

necessidades.  

Neste contexto, estabelecendo um paralelismo com a relação enfermeiro-cliente presente 

no TMC, ancorados no seu desígnio, a intervenção de enfermagem durante o TMC tem como 

principal finalidade o desenvolvimento do conhecimento acerca da cognição humana de modo a 

potencializar o processo de resolução de problemas (Moritz et al., 2017).  
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Na mesma medida, o enfermeiro em relação com o cliente ao longo das sessões de TMC, 

desenvolve competências emocionais, tais como o autoconhecimento, demonstrando consciência 

sobre si próprio, sendo capaz ao longo da relação de reconhecer e resolver processos de 

transferência e contratransferência, enformando em si uma das competências do EEESMP, 

mobilizando-se a si mesmo como instrumento terapêutico (OE, 2018). 

Ancorada ao pensamento anterior, Peplau descreve que, a relação que se estabelece com o 

cliente é definida por fases e limitada no tempo, durante o qual, o grau de maturidade da 

personalidade do cliente irá sendo desenvolvido, empoderando-o nas suas capacidades, para a 

resolução dos seus problemas (Peplau, 1991).  

Neste contexto, tendo por base todo o conjunto de sessões que enformam a intervenção do 

TMC pretende-se que ao longo das sessões o cliente desenvolva as suas capacidades de 

metacognição, facilitando assim o processo de tomadas de decisões complexas e resoluções de 

problemas (Moritz et al., 2017). 

Adotando uma analogia com o processo de enfermagem, segundo Peplau (1991) a relação 

interpessoal define-se em quatro fases: 

Orientação – primeira fase da relação, na qual a enfermeira, juntamente com o cliente e 

família estabelecem o primeiro contacto, num processo de identificação e definição do problema; 

para tal a enfermeira recolhe dados através da entrevista com o cliente, do processo clínico e de 

avaliações realizadas (Peplau,1997). A enfermeira conhece assim, as expetativas do cliente, avalia 

o seu estado emocional, o seu potencial, os seus interesses e as suas necessidades, providenciando-

lhe uma oportunidade de crescimento e aprendizagem (Peplau,1992; Peplau, 1997); 

Identificação – esta fase surge após a clarificação da primeira impressão do cliente; nesta 

etapa da relação, o cliente tem conhecimento dos recursos e pessoas que o poderão ajudar no seu 

processo de recuperação; neste sentido, o cliente poderá identificar-se de diferentes modos com as 

pessoas que lhe prestam ajuda : a) baseado numa relação interdependente com o enfermeiro, o 

cliente demonstra ser um elemento participativo no seu processo de cuidados; b) – baseado numa 

relação de independência relativamente ao enfermeiro, o cliente demonstra uma atitude 

independente no seu processo de cuidados; c) baseado numa relação de dependência, o cliente 
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demonstra atitudes de dependência e necessidades de suporte contínuo no seu processo de 

cuidados; neste contexto, o que se pretende com a relação estabelecida entre enfermeiro - cliente 

será o caminho para a independência do cliente no seu processo de resolução de problemas; 

Exploração – nesta etapa, o cliente, em fase de recuperação, sentindo-se confortável no 

processo de cuidar, após conhecer todos os recursos que tem ao seu dispor, explora e tira o máximo 

partido dos mesmos para o seu próprio benefício no que concerne à satisfação das suas 

necessidades, alterando assim a sua situação atual, rumando ao atingir de novos objetivos, tais 

como ir para casa, regressar ao trabalho, entre outros; 

Resolução – nesta última fase da relação, também descrita como um processo de liberação, 

o cliente deixa de se identificar com as pessoas que lhe prestam ajuda e torna-se independente na 

resolução dos seus problemas / satisfação das suas necessidades; na relação interpessoal, a 

enfermeira catalisa o processo de independência do cliente, tornando-o um ser mais produtivo nas 

suas atividades sociais e nas suas relações interpessoais.  

Peplau (1997) acrescenta que, nesta última fase da relação, o enfermeiro deve providenciar 

informação necessária ao cliente, que promova a transição dos cuidados de enfermagem no 

momento da alta, facilitando assim a transição das aprendizagens no contexto clínico para o 

domicílio, reduzindo, deste modo, os níveis de stress e incerteza do cliente. 

Segundo Peplau (1991), para que se possa atingir a finalidade terapêutica da relação 

interpessoal, o enfermeiro, conforme a necessidade apresentada pelo cliente, ao longo do processo 

relacional, deverá adotar diversos papéis, tais como: 

Papel de estranho – o enfermeiro ao iniciar uma relação terapêutica, é considerado um 

estranho para o cliente, que, por sua vez, também é tido como estranho para o enfermeiro; neste 

sentido, o enfermeiro em relação, deve adotar uma visão holística do cuidar, demonstrando uma 

atitude de abertura, respeito e aceitação pelo cliente no seu todo, centrando-se nas necessidades 

apresentadas pelo mesmo, providenciando-lhe uma oportunidade de crescimento e aprendizagem; 
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Papel de pessoa de recurso – desenvolvendo este papel, o enfermeiro surge como pessoa 

de recurso ao cliente, na medida de lhe dar respostas específicas no que concerne aos cuidados de 

saúde associados a um problema maior, promovendo uma aprendizagem construtiva; 

Papel de professor – cingindo-se às necessidades de aprendizagem apresentadas pelo 

cliente e sua família, o enfermeiro desenvolve diversos métodos de ensino para a saúde dirigidos 

aos mesmos, com a finalidade de melhorar a situação atual de saúde; 

Papel de líder – desempenhando este papel, o enfermeiro deverá desenvolver a sua prática, 

baseado numa liderança democrática, na qual o cliente tem um papel ativo no planeamento de 

cuidados de saúde, promovendo assim a sua participação no processo de recuperação; 

Papel de substituto – sem tomarem consciência, os clientes muitas vezes enxergam os 

enfermeiros como outras pessoas que lhe despertaram sentimentos idênticos aos quais está a 

vivenciar no presente contexto de cuidados, tais como por exemplo: um cliente identificar a 

enfermeira como a sua mãe; neste contexto, o enfermeiro deverá conhecer o estádio de 

desenvolvimento da personalidade em que o cliente se encontra de modo a compreender e melhor 

adaptar o seu papel de substituto; por outro lado, o enfermeiro deverá esclarecer o seu papel junto 

do cliente, para que este tome consciência do mesmo; 

Papel de conselheiro – este será seguramente o papel mais importante a desenvolver pelo 

enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiatria, sendo que, na sua práxis o enfermeiro 

deverá ser detentor de conhecimento no que concerne às técnicas de counseling; na prestação de 

cuidados de enfermagem, o aconselhamento surge como promotor de experiências que favoreçam 

o processo de lidar com o continuum saúde/doença, ajudando o cliente a desenvolver a sua 

consciencialização (awareness) no que respeita à sua experiência atual de saúde/doença, 

promovendo assim , o processo de autoconhecimento por parte do cliente, facilitando por sua vez, 

o processo de resolução de problemas.  

Realizando uma correlação entre as fases e papéis desenvolvidos ao longo da relação 

interpessoal e o processo de intervenção do TMC, baseados nos constructos teórico de Peplau 

(1991) e de Moritz et al. (2017), inferimos que:  
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- Na primeira fase da relação, o enfermeiro ao estabelecer uma primeira abordagem com 

cada um dos clientes integrantes do grupo de TMC, desenvolve o seu papel de estranho, sendo este 

momento inicial, primordial para o conhecimento mútuo e para a criação de um clima de confiança 

e respeito entre o enfermeiro e o cliente, que facilite a identificação do problema e definição de 

objetivos a atingir com a intervenção terapêutica;  

- Na segunda fase, emerge o processo de identificação, na qual, durante as primeiras 

sessões do TMC os clientes começam a identificar-se com o enfermeiro de diversas maneiras como 

referido anteriormente, emergindo predominantemente nesta fase fenómenos transferenciais, os 

quais o enfermeiro deverá avaliar e intervir com uma atitude terapêutica e assertiva, podendo 

desenvolver diversos papéis, nomeadamente, o de conselheiro, pessoa de recurso, substituto, entre 

outros, de acordo com a necessidade apresentada pelo cliente no momento da intervenção;  

- Na terceira fase, a exploração, o cliente manifesta ao longo das sessões maior capacidade 

de metacognição, aumentando gradualmente a sua aptidão para a resolução situações de maior 

complexidade, catalisando assim o seu processo de reabilitação, sendo desempenhados nesta fase 

uma diversidade de papéis de enfermagem, tais como, o de professor, líder ou de recurso, 

consoante as necessidades manifestadas pelo cliente;  

- Na última fase da relação, a resolução, os clientes que integram o grupo de TMC, 

demonstram, através de um processo de avaliação contínua por parte do enfermeiro, que 

desenvolveram competências no âmbito da melhoria do seu insight e awareness, no que respeita 

aos padrões de distorção do pensamento (“saltar para as conclusões” ou mudar crenças), alterações 

do humor, memória e capacidade de empatizar com os outros, demonstrando capacidades de 

mobilização das aprendizagens realizadas ao longo das sessões, para que no seu dia-a-dia possam 

resolver os seus problemas, sendo primordial , como já referido, que o enfermeiro, nesta fase, seja 

capaz de realizar a avaliação das aprendizagens realizadas por parte dos clientes, de modo a 

facilitar o processo de transição de cuidados, do contexto clínico para o quotidiano do cliente. 

A teoria desenvolvida por Hildegard Peplau abrange na sua prática uma diversidade de 

contextos, sempre que exista possibilidade de estabelecer uma relação com o cliente, todavia a sua 

origem e repercussão tem maior incidência na área da ESMP (Lopes, 2005; Sapeta, 2010; 

Bittencourt, Marques & Barros, 2018). 
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Integrando os conhecimentos expostos, concebemos a relação enfermeiro – cliente como a 

pedra angular do cuidado de enfermagem em saúde mental e psiquiatria, sendo que através da 

mesma, tanto o enfermeiro como o cliente crescem fruto de uma aprendizagem mútua, catalisando 

a promoção da saúde, a prevenção da doença e o processo de reabilitação da pessoa com doença 

mental grave. 
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2. METODOLOGIA DE PROJETO 

 

A metodologia de projeto, fazendo jus ao nome, enforma-se num processo de investigação 

reflexivo, centrado na identificação de um problema real, num determinado contexto e no 

planeamento de intervenções / estratégias que catalisem a sua resolução, favorecendo assim, a 

prática clínica baseada na evidência (Ruivo et al., 2010). 

Neste contexto, consideramos a investigação científica como um processo sistemático e 

rigoroso com a principal finalidade de examinar fenómenos para responder a questões particulares 

que carecem de investigação, catalisando o processo de aquisição de novos conhecimentos, 

apresentando assim, uma estreita relação com a teoria, contribuindo, tanto para a sua produção 

como para a sua verificação, permitindo deste modo, desenvolver projetos de intervenção em 

situações reais (Fortin, 1999;Ruivo et al., 2010). 

Ruivo & colaboradores (2010) descrevem cinco características elementares da metodologia 

de projeto: 

1. Atividade intencional – toda a intervenção desenvolvida pretende responder ao 

objetivo inicial, previamente definido; 

2. Iniciativa e autonomia – coresponsabilização dos envolvidos no projeto no que con-

cerne ao trabalho desenvolvido nas suas diversas fases de execução; neste ponto 

acrescenta-se a papel participativo da própria população destinatária do projeto, 

como contributo de alteração da sua realidade; 

3. Autenticidade – o trabalho desenvolvido foca-se num problema real identificado 

pelos executores do projeto, envolvendo originalidade pela sua parte; 

4. Complexidade e incerteza – projeção de tarefas complexas e problemáticas;  
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5. Prolongado e faseado – o trabalho desenvolve-se em várias fases, desde a formula-

ção do objetivo inicial até a revelação dos resultados e posterior avaliação. 

Neste cenário, quanto ao desenvolvimento temporal da metodologia de projeto, indicam-

se as seguintes fases: o diagnóstico da situação, em segundo lugar o planeamento de atividades, 

estratégias e meios, por continuidade surge a execução do plano e posterior avaliação, e por último 

a divulgação dos resultados (Ruivo et al., 2010). 

No presente contexto de prestação de cuidados de enfermagem, é de considerar a relação 

existente entre o conceito de metodologia de projeto e o processo de enfermagem, sendo este 

último, considerado como um processo através do qual a enfermeira, logicamente, procede ao 

planeamento dos cuidados, seguindo etapas sequenciais com o desígnio de melhorar o estado de 

saúde da pessoa (Phaneuf, 2005).  

No âmbito da prestação de cuidados de enfermagem, o empenho na investigação integra 

uma componente essencial no papel da enfermeira especializada, tendo esta o poder de 

desenvolver um processo de investigação graças à sua perícia e conhecimento no que concerne ao 

funcionamento dos serviços de saúde e à facilidade de acesso às pessoas doentes e aos dados 

clínicos (Fortin, 1999). 

Doravante, ancorados à conceptualização apresentada, iremos descrever a metodologia de 

projeto desenvolvida no âmbito do programa de TMC na pessoa com psicose em contexto de 

hospital de dia de psiquiatria. 

 

2.1 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

 

Nesta primeira fase da metodologia de projeto é realizada a identificação dos problemas 

existentes na população em estudo, exigindo assim, uma análise da população, das suas 

necessidades e do contexto social, económico e cultural onde se integra, de modo a poder 
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desenvolver e planear estratégias que promovam a satisfação dessas necessidades com benefício 

para a saúde da população (Ruivo et al., 2010). 

Para este processo de diagnóstico, são utilizados diversos instrumentos que favorecem a 

colheita de dados, tais como a entrevista, inquéritos, análise SWOT, entre outros (Ruivo et al., 

2010). 

 Foi neste enquadramento que decidimos realizar uma entrevista semiestruturada ao 

enfermeiro orientador, no que concerne às necessidades de intervenção de enfermagem a 

desenvolver no hospital de dia de psiquiatria. Assim, questionámos, acerca das necessidades de 

intervenção do âmbito psicoterapêutico que poderiam ser desenvolvidas face às metas a atingir por 

cada um dos clientes que integram o hospital de dia.   

Neste sentido e face à situação pandémica que estamos a vivenciar, o enfermeiro referiu 

que tendo em conta as restrições colocadas a nível de serviço, redução do número de salas 

disponíveis a ser utilizadas para os clientes e as medidas de proteção e segurança dos clientes e 

profissionais, seria benéfico então, a execução de intervenções , tais como estimulação cognitiva, 

sessões de psicoeducação, sessões de relaxamento, entre outras, que pudessem ser desenvolvidas 

em grupo e em sala, uma vez que, as atividades exteriores estariam restringidas.  

 Durante a entrevista, questionámos também, no que concerne aos diagnósticos de 

enfermagem que apresentavam os clientes do hospital de dia. Respondendo a esta questão, o grupo 

na sua totalidade apresentava sintomatologia psicótica positiva, maioritariamente delírios, pelo 

que seria benéfico uma intervenção neste campo, de modo a promover o nível de insight dos 

clientes para as suas crenças, favorecendo uma maior compreensão da doença mental e aceitação 

do regime terapêutico.  

 No que concerne aos diagnósticos médicos, pelo que que constava nos registos clínicos, 

segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Perturbações Mentais [DSM-5] (American 

Psychiatric Association, 2014), os clientes do hospital de dia, manifestavam sintomatologia 

característica de perturbações psicóticas. 
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 Assim, atendendo à caracterização do contexto de cuidados em hospital de dia e 

mobilizando os conhecimentos que adquirimos ao longo do segundo semestre do mestrado, 

nomeadamente na unidade curricular de avaliação diagnóstica e intervenção terapêutica, 

entendemos que o TMC, tal como mencionado no enquadramento do presente relatório, detinha 

no seu conjunto de sessões, a resposta para colmatar as necessidades apresentadas pelo grupo de 

clientes do HD.  

Por conseguinte, durante a entrevista surgiu a nossa questão que enformava o diagnóstico 

da situação, seria então benéfico a realização do TMC no grupo de clientes do HD? Dando resposta 

a esta questão, existiu a necessidade de definirmos o que era o TMC e quais os seus benefícios 

para as pessoas com psicose.  

 Após transmissão dos conhecimentos explanados à priori no enquadramento, ao enfermeiro 

orientador, este assumiu a responsabilidade de co iniciarmos o programa de Treino Metacognitivo 

para a psicose.  

De forma a catalisar o processo de consolidação de conhecimentos acerca do domínio em 

estudo, considerámos importante rever a literatura que, baseada na evidência, daria resposta à 

nossa questão de investigação:  

Quais são as evidencias da utilização do TMC na pessoa com psicose?  

Realizámos uma revisão integrativa da literatura, que nos possibilitou uma maior 

exploração da temática, maior estruturação do problema de investigação, permitindo-nos também, 

precisar relações existentes entre o nosso projeto e os trabalhos de investigação realizados por 

outros investigadores (Fortin, 1999).  

Decidimos por esta metodologia de investigação, abrangendo diversas fontes de pesquisa, 

a empírica (estudos empíricos), a metodológica (revisão e análise de metodologias de diferentes 

estudos) e a teórica (revisão da teoria existente sobre determinado tema) (Toronto, 2020), uma vez 

que, observámos a existência de revisões sistemáticas recentes, acerca do tema em estudo.  
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O resumo da revisão integrativa da literatura encontra-se no Apêndice I, do presente 

relatório. 

 Respaldados pela problemática acima descrita, definimos em seguida os objetivos do nosso 

projeto de intervenção clínica.  

Segundo Fortin (1999), a formulação de objetivos, enuncia com maior precisão o que temos 

intenção de desenvolver para poder obter a resposta, à nossa questão de investigação.  

Neste sentido, definimos para o projeto de intervenção clínica, um objetivo geral, 

caraterizado pela abrangência das competências a desenvolver ao longo de todo o projeto e doze 

objetivos específicos, indicativos das aptidões e conhecimentos, desenvolvidos de forma concreta 

de forma a ensejar a realização do planeamento proposto (Ruivo et al., 2010). 

Assim, como objetivo geral definimos:  

Desenvolver o programa de TMC nas pessoas com psicose, clientes do HD, com o 

desígnio de reduzir a atividade delirante e aumentar o nível de consciencialização. 

Como objetivos específicos, delineámos:   

1. Realizar o diagnóstico da situação no que concerne às necessidades de intervenção de 

enfermagem a desenvolver no HD. 

2. Realizar avaliação diagnóstica às pessoas que são clientes do HD. 

3. Realizar sessão formativa à equipa multidisciplinar que integra o HD acerca do pro-

grama de TMC para pessoas com psicose. 

4. Realizar avaliação da sessão formativa realizada à equipa multidisciplinar que integra 

o HD. 

5. Desenvolver competências de investigação no âmbito de responder à questão de in-

vestigação: Quais são as evidências da utilização do TMC na pessoa com psicose? 
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6. Divulgar os resultados da Revisão Integrativa da Literatura. 

7. Realizar um ciclo de 8 módulos do programa de TMC. 

8. Avaliar os resultados das intervenções (programa de TMC). 

9. Divulgar os resultados das intervenções (programa de TMC). 

10. Desenvolver competências comuns do enfermeiro especialista. 

11. Desenvolver competências específicas do Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e 

Psiquiátrica. 

12. Desenvolver competências de mestre. 

De modo a poder dar resposta aos objetivos traçados, revelou-se indispensável a realização 

de um planeamento de todas as atividades, estratégias e meios necessários para a conceção do 

projeto de intervenção delineado.  

 

2.2 PLANEAMENTO DE ATIVIDADES E OPERACIONALIZAÇÃO DAS IN-
TERVENÇÕES 

 

Nesta fase da metodologia de projeto procedemos à descrição das atividades que foram 

desenvolvidas e sua calendarização, realizando ao mesmo tempo a recolha de dados, no que 

concerne aos recursos, estratégias e meios disponíveis, que nos permitiram com maior efetividade 

realizar o projeto, constituindo-se este planeamento, na coluna vertebral do projeto, na qual, os 

resultados do mesmo, se irão enxertar (Ruivo et al., 2010; Fortin, 1999). 

Em seguida, iremos descrever as atividades/estratégias que foram designadas para o 

desenvolvimento do projeto, tal como, os recursos necessários para a sua execução. 
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Analisando primeiramente o orçamento necessário para a realização do projeto, no que 

concerne aos recursos materiais, não foram previstos custos associados; já nos recursos humanos, 

não foram previstos custos diretos associados, contudo considerámos a existência de custos 

indiretos, tais como, o tempo dos profissionais da equipa, tempo do orientador em contexto e 

tempo do professor nas orientações tutoriais.   

Acrescentamos que o planeamento e cronograma de todas as atividades que foram 

executadas, tanto as realizadas em contexto de estágio final, quanto as académicas, encontram-se 

em jeito de síntese, no Apêndice II, do presente relatório. 

Entendemos que, ao descrever o planeamento das atividades e os recursos necessários para 

a sua realização, consequentemente descrevemos como desenvolvemos essas atividades, 

enformando conjuntamente na presente descrição, a fase da execução do que foi planeado. 

Assim, começando o trilhar deste caminho, no avanço do projeto de intervenção clínica, 

“Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica - Programa de Treino Metacognitivo na 

pessoa com psicose em contexto de Hospital de Dia”, desenvolvemos como primeira atividade, 

a realização de uma entrevista formal com o enfermeiro orientador, como acima mencionado na 

primeira fase da metodologia de projeto, de modo a obtermos conhecimento acerca das 

necessidades de intervenção de enfermagem a desenvolver com os clientes que se encontravam 

naquele determinado momento, no hospital de dia.  

Para o levantamento da informação da entrevista e dados clínicos dos clientes nos 

processos clínicos, foram necessários como recursos materiais, o computador, como recurso 

humanos o enfermeiro orientador e como tempo, definimos a primeira semana do estágio final 

para procedemos então, à realização do diagnóstico da situação. Ficando estabelecido, em 

consenso com o enfermeiro especialista que norteou o nosso percurso, a realização do programa 

de TMC na pessoa com psicose, aos clientes que frequentavam o HD. 

Em continuidade, a segunda atividade que nos propusemos desenvolver constou da 

realização de uma avaliação diagnóstica inicial aos clientes do HD.  
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Referimo-nos a esta avaliação diagnóstica, como inicial, na medida em que, o processo de 

avaliação diagnóstica de enfermagem, tal como refere Lopes (2006) trata de um processo integrado 

no cuidado, que abrange no tempo, desde a pesquisa dos dados clínicos do doente através de 

diálogo com o médico ou através do processo clínico do doente, passando pelo primeiro encontro 

com o doente, na admissão, estando também presente na realização de procedimentos técnicos e 

terapêuticos até ao próximo reencontro com o doente, compreendendo um processo sistemático e 

diacrónico, presente ao longo de toda a relação, que permite de modo sistemático, uma 

avaliação/reavaliação do estado de saúde do doente/família, das suas preocupações e das suas 

necessidades, tornando-se imprescindível para a constituição do processo de enfermagem. 

Neste cenário, entendemos que, ao realizar uma avaliação diagnóstica em enfermagem 

deveremos ter em conta que, todo o processo de raciocínio clinico que iremos desenvolver durante 

a avaliação, irá ser influenciado pelas nossas experiências de vida, quer a nível pessoal quer 

profissional, por todos os recursos de que dispomos, quer sejam eles, físicos, psíquicos, 

emocionais, afetivos, sociais ou intelectuais, e pela nossa conceção de enfermagem e seus 

metaparadigmas (pessoa, ambiente, saúde e cuidados de enfermagem), sendo necessário o 

desenvolvimento da nossa competência de autorreflexão e pensamento crítico para assim, 

podermos realizar uma avaliação diagnóstica de modo eficiente.  

Na nossa compreensão, outro aspeto que se revela fundamental para o desenvolvimento da 

capacidade de avaliação diagnóstica de uma pessoa com perturbação mental será a destrinça entre 

o normal e o patológico. Este limite não se torna fácil de definir, uma vez que, os conceitos de 

normal e patológico estão fortemente influenciados pelos padrões sociais e culturais, contudo, 

Vásquez (1990) cit.in Sequeira & Sampaio (2020), indica-nos algumas características que podem 

distinguir o normal do patológico em saúde mental, podendo estar ou não todas presentes em 

simultâneo, entre as quais, o sofrimento pessoal ou mal-estar subjetivo, a falta de adaptação ao 

meio ambiente que o rodeia (comportamentos desviantes), o sofrimento para o observador (a partir 

de comportamentos observados da pessoa doente), a irracionalidade (a falta de senso comum) e 

atos que violem os códigos sociais vigentes.  

Deste modo, o ato de compreender o outro, vai mais além do objetivo e visível, implica o 

ato de experienciar o outro em nós, emergindo deste modo a necessidade do profissional de saúde 

ser dotado de empatia e experiências pessoais ricas, que lhe permitam alcançar o mundo do outro 
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(cliente), através das suas múltiplas manifestações, sejam elas escritas, verbalizadas e não 

verbalizadas, através da mimica ou postura (Abreu,2011).  

Neste enquadramento, apreendemos que, ao realizar uma avaliação diagnóstica, deveremos 

ter em conta a pessoa em todo o seu contexto, as suas funções, como a cognição, o pensamento, a 

emoção e a consciencial de si, entre outros, as suas atividades de vida, tais como, comer, beber, 

dormir, entre outros, a sua situação atual de saúde, e a sua relação de afetação recíproca com a 

família e comunidade (Lopes, 2018).  

Durante todo o processo de avaliação, os enfermeiros podem e devem usar várias 

ferramentas de avaliação: por exemplo, escalas que medem ansiedade, depressão, estado mental, 

avaliação de risco de suicídio (Lopes, 2018), sendo que, através do uso dessas ferramentas de 

avaliação, os enfermeiros, demonstram a efetividade da sua ação, apresentando indicadores de 

resultado, indicando se os cuidados que prestaram atingiram determinado resultado.  

Ora, para a realização de avaliação diagnóstica inicial, antes de mais, acatando o acima 

descrito e adotando uma perspetiva peplauiana, é de extrema importância, que o enfermeiro 

desenvolva a capacidade de estabelecer uma relação que ajude o cliente na identificação e no 

processo de resolução dos seus problemas, almejando sempre, um benefício para o cliente, 

envolvendo-o num processo de aprendizagem experiencial (Peplau, 1992). 

Neste contexto, para o alcance do objetivo supracitado, realizámos uma apresentação 

formal ao grupo de clientes, explicitando qual a finalidade do projeto de estágio e do programa de 

TMC.  

Foram realizadas também, com consentimento prévio dos clientes, entrevistas individuais 

semiestruturadas que permitiram a aplicação da Escala de Avaliação de Sintomas Psicóticos 

[PSYRATS] – Delírios e da BCIS aos participantes do programa de TMC, que seriam, neste caso, 

o grupo total de clientes que frequentavam o HD.  

Para tal, formaram parte dos recursos humanos, a equipa multidisciplinar, que permitiu e 

assistiu à realização da apresentação, e os clientes do HD, que participaram como foco da nossa 

intervenção. 
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 Foram utilizados como recursos materiais o computador, o processo clínico dos clientes, 

a impressora e papel para impressão das escalas.  

Todas estas atividades foram realizadas numa baliza temporal de duas semanas, sendo que 

as escalas foram aplicadas uma semana antes de iniciar o TMC.  

Estas atividades, fazendo parte do processo de implementação do projeto, definimo-las 

como indicadores de processo, que, em parte, terminaram por corresponder à descrição dos 

diagnósticos de enfermagem previamente mencionados na primeira fase da metodologia de 

projeto. 

Para a determinação dos focos de enfermagem associados aos diagnósticos, utilizámos a 

nomenclatura da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem [CIPE®]. 

Estes indicadores de processo, enformam ao mesmo tempo a produção dos indicadores de 

resultado, tendo em conta a sua avaliação preliminar, que será representada em gráficos na seguinte 

etapa da metodologia de projeto, a avaliação.  

Assim, tendo em conta esta primeira avaliação, definida pela aplicação das escalas acima 

mencionadas, definimos como focos principais de atuação, o delírio e a consciencialização. 

Segundo o Internacional Council of Nurses [ICN] (2019), o delírio é descrito como 

pensamento distorcido. Neste sentido, o TMC irá incidir no processo de pensamento distorcido 

que impreterivelmente se encontra subjacente ao diagnóstico de delírio presente (Sampaio, Pinho, 

Sequeira & Grau, 2020). No mesmo sentido, o Padrão de Documentação em Enfermagem de Saúde 

Mental e Psiquiátrica, descreve-nos o TMC, como uma intervenção dirigida a utentes com 

diagnóstico de enfermagem, delírio presente (Sequeira,2018).  

Deste modo, como o indicador de resultado sensível às intervenções do âmbito 

psicoterapêutico e psicoeducacional, formulámos o seguinte: 
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Quadro 1. Determinação do indicador de resultado subjacente ao foco de enfermagem Delírio. 

Foco 

Principal 

Diagnóstico Indicador Tipo Fórmula 

Numerador/Denominador 

Periodicidade 

Delírio Delírio 

Presente  

Diminuição da 

Atividade Delirante 

em 50% dos 

participantes no 

programa de TMC. 

R3 Nº de CCP com diminuição da 

atividade delirante e com uma 

intervenção documentada, num dado 

período _____________ X 100 

 Nº Total de CCP no mesmo período  

1 semana antes e 

1 semana após o 

final do programa 

de TMC 

 
Legenda: 
CCP- Clientes que concluíram o programa. 
R3 – Taxas de ganhos possíveis / esperados de efetividade. 
TMC – Treino Metacognitivo. 

 

No que concerne agora, ao foco consciencialização, referimos que, inicialmente o objetivo 

subjacente à escolha de este foco de enfermagem, seria aumentar o insight cognitivo, contudo este 

último conceito não integra a linguagem CIPE®, pelo que tivemos que definir a consciencialização 

e adotá-la como foco de intervenção. 

Assim, segundo o ICN (2019) a consciencialização é descrita como cognição. 

Consequentemente, considerando os efeitos positivos do TMC a nível do insight, tornou-se 

pertinente a realização deste tipo de treino para utentes que apresentassem o diagnóstico de 

consciencialização comprometida (Sampaio, Pinho, Sequeira & Grau, 2020).  

Deste modo, como indicador de resultado sensível às intervenções do âmbito 

psicoterapêutico e psicoeducacional, delineámos o seguinte: 
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Quadro 2. Determinação do indicador de resultado subjacente ao foco de enfermagem 

Consciencialização. 

Foco Principal Diagnóstico Indicador Tipo Fórmula Numerador/ 

Denominador 

Periodicidade 

Consciencialização Consciencialização 

Comprometida. 

Aumento do 
nível de 
conscienciali
zação em 50 
% dos 
participantes 
do programa 
de TMC. 

R3 Nº de CCP com 
aumento do nível de 
consciencialização e 
com uma intervenção 
documentada, num 
dado período  

_____________ X 100  

Nº Total de CCP no 
mesmo período  

1 semana antes 
e 1 semana após 
o final do 
programa de 
TMC 

 
Legenda: 
CCP- Clientes que concluíram o programa. 
R3 – Taxas de ganhos possíveis / esperados de efetividade. 
TMC – Treino Metacognitivo. 

 

Findando a análise do desenvolvimento das atividades supracitadas, torna-se pertinente 

uma breve descrição metodológica das escalas utilizadas, promovendo assim, a máxima 

compreensão da sua utilidade no presente projeto. 

Neste âmbito, a escala PSYRATS, trata de um instrumento desenvolvido por Haddock, 

McCarron, Tarrier, & Faragher  (1999) e  validado para a população portuguesa, por Telles-Correia 

et al. (2017), que permite a avaliação clínica dos sintomas positivos associados à sintomatologia 

psicótica, subdividida em duas subescalas, PSYRATS-Vozes, com onze itens e PSYRATS-

Delírios, com seis itens, cada um com cotação de zero a quatro, que permitem, respetivamente, a 

avaliação quer das alucinações auditivas quer dos delírios. 

Ancorados ao descrito, e sabendo que um dos principais desígnio do projeto de intervenção 

incidia na diminuição da atividade delirante dos clientes que realizavam o TMC, decidimos aplicar 

apenas, a subescala de avaliação dos delírios (Anexo I), cuja duração compreende cerca de 30 

minutos, englobando a entrevista individual necessária para a sua aplicação e a classificação dos 
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seis itens, sendo estes, a quantidade de preocupação, a duração da preocupação, a convicção, a 

quantidade de angústia, a intensidade da angústia e a disrupção na vida causada pelas crenças, 

sendo que, valores de score altos nos mesmos, indicam, consequentemente, uma maior atividade 

delirante (Telles-Correia et al., 2017).  

Tendo em conta o outro desígnio do projeto, aumentar o nível de consciencialização, foi 

também utilizada por nós, como medida de avaliação, a BCIS (Anexo II), desenvolvida 

inicialmente por Beck, Baruch, Balter, Steer, & Warman (2004) e validada para a população 

portuguesa, por Pinho, Sampaio, Sequeira, Martins & Ferré-Grau (2020), que permite a avaliação 

do nível de insight cognitivo. A escala é formada por 15 itens e subdividia em duas escalas, 

avaliando duas dimensões, a da autoconfiança [AC], com seis itens e a da autorreflexão [AR], com 

nove itens, sendo que, o insight cognitivo é calculado através de uma operação de subtração entre 

as duas subescalas (score de AR menos o score de AC) (Beck et al., 2004). Na avaliação global 

da BCIS, compreende-se que, quanto maior foi o score total, maior o nível de insight cognitivo 

(Beck et al., 2004). 

 Percorrendo o planeamento de intervenções, procedemos à descrição da terceira atividade 

que nos propusemos cumprir, constando esta da realização de uma ação de formação no âmbito 

do TMC, intitulada “Programa de Treino Metacognitivo” (Apêndice III), dirigida aos profissionais 

de saúde que integram a equipa multidisciplinar do HD.  

A sessão foi planeada e orientada teoricamente pelo enfermeiro orientador e pela docente 

orientadora. Para a estruturação e realização da mesma, recorremos a uma semana de trabalho. 

Acrescentamos que, devido à conjuntura pandémica, o número de profissionais de saúde 

que efetivamente assistiram à formação ficou reduzido a sete pessoas. Contudo conseguimos 

contornar esse fator, na medida em que, colocámos informaticamente a formação disponível na 

pasta partilhada do departamento, dando assim acesso a todos os profissionais que eventualmente 

pudessem estar interessados nesta temática. 

Nesta cenário, verificámos que a intervenção em si, superou as nossas espectativas, na 

medida em que suscitou interesse por inúmeros profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, 

psicólogos e terapeutas ocupacionais) do departamento de psiquiatria e saúde mental, no qual se 
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integra o hospital de dia, sendo por diversas vezes abordados em conversa informal, acerca do 

programa que se iria realizar no HD e como este seria desenvolvido, demonstrando assim o 

interesse da comunidade hospitalar por esta nova tipologia de intervenção do âmbito 

psicoterapêutico e psicoeducacional. Para a avaliação desta formação aplicámos um questionário 

de satisfação (Apêndice IV). 

Neste mesmo contexto, enquadra-se a execução da quarta atividade planeada, a realização 

da avaliação da formação dirigida à equipa multidisciplinar do hospital de dia com recurso ao 

questionário de avaliação da formação. Para a recolha de dados e tratamento de resultados foi 

despendida uma semana de trabalho. Os resultados da avaliação da mesma irão ser mencionados 

mais adiante, na fase de avaliação do projeto. 

A quinta e sexta atividade que planeámos em seguimento, coadunam-se com a realização 

de uma revisão integrativa da literatura, respondendo à questão de investigação: Quais são as 

evidências da utilização do Treino Metacognitivo na pessoa com psicose? E a posterior realização 

de uma sessão formativa para apresentação dos resultados da RIL.  

O desenvolvimento destas atividades emerge da necessidade de fundamentarmos a nossa 

práxis em evidência científica, integrando em parte as Competências Comuns do Enfermeiro 

Especialista (artigo 8º, Regulamento n.º 140/2019) e as Competências de Mestre (artigo 15º, 

Decreto-Lei n.º 65/2018).  

Quanto ao recurso temporal, foram necessários cerca de cinco meses para o término da 

RIL, sendo esta realizada através de um processo sistemático que compreendeu seis fases: 1) 

formulação do problema ou questão da revisão; 2) pesquisa sistemática e seleção da literatura; 3) 

avaliação crítica das pesquisas selecionadas; 4) análise e síntese da literatura; 5) discussão e 

conclusão e 6) disseminação dos resultados (Toronto, 2020).  

De modo a desenvolver a revisão com todo o rigor científico que esta exige, todo o processo 

de realização da mesma foi supervisionado pela docente orientadora, constando assim, de dois 

revisores para a sua elaboração. 
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Prosseguindo o planeamento, surge a sétima atividade planeada, que enformou na sua 

globalidade, grande parte da execução deste projeto, constando esta, da realização de um ciclo de 

oito sessões correspondentes aos oito módulos do TMC.  

Para cada uma das sessões foram realizados os respetivos planos de sessão (Apêndice V). 

A preparação das sessões foi realizada em formato PowerPoint (Apêndice VI), cada uma delas, 

com exercícios correspondentes às temáticas dos módulos, baseando-nos para a sua execução, na 

versão portuguesa 6.3 do Treino Metacognitivo para a Psicose, desenvolvida por Moritz et al. 

(2017). Toda esta fase de execução foi supervisionada pelo enfermeiro orientador e pelo docente. 

Em consenso, decidimos realizar apenas oito sessões deste treino, uma vez que, a realização 

de 16 sessões, seria dispendioso temporalmente, minimizando as oportunidades de 

desenvolvimento das restantes competências, tanto as comuns do enfermeiro especialista, quanto 

as específicas do EEESMP. 

Assim, foram efetuadas duas sessões por semana, ao grupo de clientes do HD, num hiato 

de quatro semanas até à sua finalização.  

Neste contexto, promovendo uma melhor compreensão do nosso raciocínio clínico quanto 

à realização do treino metacognitivo em grupo, justificamos esta nossa decisão, tanto nos dados 

que evidenciam o benefício da realização do TMC em grupo, mencionados previamente no 

enquadramento, quanto nas vantagens da realização de intervenções do âmbito psicoterapêutico e 

psicoeducacional, em grupo.  

No que tange a esta última questão, Phaneuf (2005) e Townsend (2011), indicam que a 

realização de intervenções com um grupo de clientes, enformam por si só, um efeito curativo para 

o mesmo, sendo vantajoso em diversos processos, tais como: 

- a socialização (permitindo o desenvolvimento da aprendizagem social, incorporando e 

promovendo, normais culturais e competências sociais, tais como a aceitação das regras de grupo); 

- o apoio (os clientes sentem maior segurança na presença do grupo); 
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- a realização de tarefas (a presença do grupo irá facilitar o processo de resolução dos 

exercícios de modo mais eficaz); 

- a empatia (em interação grupal, os clientes manifestam maiores capacidades de 

compreensão relativamente ao outro, na expressão das suas emoções e sentimentos); 

- a aprendizagem (a troca de experiências pessoais entre clientes, promove a discussão de 

diversos conteúdos, facilitando assim o processo de aprendizagem de novas estratégias de 

resolução de problemas); 

- o Empowerment (a aquisição de aprendizagens de novas estratégias de coping em grupo, 

empodera cada cliente, no processo de identificação e satisfação das suas necessidades). 

 

Fazendo agora menção aos recursos materiais empregues para a realização das sessões de 

TMC, foram utilizados, o computador, o projetor de imagem e folhas de papel com os trabalhos 

de casa, sendo que estes últimos eram entregues no final de cada intervenção do treino.  

No final do ciclo dos oito módulos, foram entregues o cartão amarelo e vermelho do TMC 

(Anexo III) e aplicado o Questionário de Satisfação do cliente relativamente ao treino (Apêndice 

VII). 

Referindo-nos a este último questionário, desenvolvemos o seguinte indicador de 

resultados: 

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 50 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

Quadro 3. Determinação do indicador de resultado subjacente ao foco de enfermagem Satisfação 

com cuidados de saúde. 

Foco 
Principal 

Diagnóstico Indicador Tipo Fórmula Numerador/Denominador Periodicidade 

Satisfação 
com 
cuidados 
de saúde 

Satisfação 
com 
cuidados de 
saúde 

Questioná
rio de 
Satisfação
/ 

Satisfação 
em mais 
de 50% 
dos 
participan
tes do 
programa 

R4  Avaliação qualitativa dos resultados do 
questionário. 

Avaliação quantitativa: 

Nº de CCP com satisfação relativamente 
ao programa de TMC e com uma 
intervenção documentada, num dado 
período  

_____________ X 100  

Nº Total de CCP no mesmo período 

No final do 
programa de 
TMC 

Legenda: 
CCP- Clientes que concluíram o programa. 
R4 – Satisfação dos utentes relativamente aos cuidados de enfermagem  
TMC – Treino Metacognitivo. 

 

Finalizado o ciclo de TMC, após uma semana, aplicámos novamente os instrumentos de 

avaliação, BCIS e PSYRATS. 

Ulteriormente, surgem a oitava e nona atividades planeadas, a avaliação e divulgação de 

resultados das intervenções realizadas no âmbito do TMC.  

Para a execução desta divulgação, realizámos uma sessão formativa (Apêndice VIII) onde 

constam graficamente os resultados da aplicação do TMC. Para avaliar a sessão aplicámos um 

questionário de satisfação (Apêndice IX). 

De forma a realizar uma análise crítica dos resultados, fundamentada na evidência, foram 

também divulgados nesta ação de formação, os resultados da RIL. 



 
 

 
abr-21 | Página 51 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

Tanto a avaliação qualitativa e quantitativa dos resultados do TMC, como os resultados do 

questionário de satisfação realizado aos formandos da sessão de divulgação foram descortinados, 

posteriormente, na fase de avaliação do projeto. 

Findando a sequência das atividades que representaram a principal finalidade deste projeto, 

foi nosso propósito desempenhar, também, outras intervenções que, em conjunto com as atividades 

descritas até ao momento, enformassem em si, desenvolvimento de competências, comuns do 

enfermeiro especialista, especificas do EEESMP e de mestre.  

Neste âmbito foram desenvolvidas diversas atividades, das quais destacamos:  

- Realização de sessão meditativa baseada em mindfulness com foco na respiração 

(Apêndice X);  

- Realização de sessão sobre a adesão ao regime medicamentoso (Apêndice XI); 

- Realização do Curso de Treino Metacognitivo como formanda (Anexo IV); 

- Participação em diversas formações, congressos, colóquios e workshops como formanda; 

 Em jeito de minimizar a duplicação de informação, as atividades supramencionadas, irão 

ser discriminadas com maior especificidade, no capítulo da análise crítica e reflexiva do 

desenvolvimento de competências.  

 

2.3 AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O processo de avaliação de um projeto compreende avaliar continuamente todas as ações 

desenvolvidas ao longo do mesmo, sendo assim, considerado um processo permanente e contínuo, 

no qual são recolhidos dados, por meio de instrumentos que nos permitem operacionalizar a análise 

dos resultados referentes às intervenções implementadas (Ruivo et al., 2010).  



 
 

 
abr-21 | Página 52 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

Numa perspetiva temporal, segundo Ruivo et al. (2010), poderemos distinguir dois 

momentos de avaliação, a avaliação intermédia ou de depuração, desenvolvida ao longo da 

execução do projeto e a avaliação final, na qual se avalia, no seu todo, o projeto desenvolvido. 

No que concerne à avaliação intermédia, o projeto, desde a sua fase inicial, foi submetido 

a continuas avaliações, integrando momentos que vão desde a avaliação diagnóstica da situação, 

passando pela avaliação inicial dos clientes, até ao processo de avaliação qualitativa de todas as 

sessões de TMC, utilizando respetivamente, como instrumentos de avaliação, a entrevista formal 

ao enfermeiro orientador, a entrevista semiestruturada para a aplicação da  PSYRATS e da BCIS, 

e a observação direta das atitudes, comportamentos e comunicação verbal dos clientes, sendo os 

resultados desta última avaliação, registados em notas de enfermagem, no diário clínico de cada 

cliente.  

No que respeita aos resultados extraídos durante a avaliação inicial, mais adiante, adotando 

uma ótica comparativa, serão representados graficamente, em conjunto, com os dados da avaliação 

final. 

Acrescentamos que todo o processo de execução do projeto foi avaliado, continuadamente, 

pelo enfermeiro e docente orientadora, sendo que, ao longo de sessões de orientação tutorial, foi 

sempre transmitido um feedback positivo no que respeita ao projeto desenvolvido, ao longo do 

estágio final. 

Durante a fase de planeamento, indicámos como possíveis constrangimentos aquando 

da realização do projeto, a possibilidade de existir dificuldade em manter o grupo de partici-

pantes até ao fim do programa de TMC devido às circunstâncias atuais da pandemia da Do-

ença do Coronavírus [COVID-19], colocando assim a hipótese de alguns clientes poderem, 

eventualmente, ter dificuldade de acessos no que concerne à utilização de transportes públi-

cos, contudo, verificámos que tal não aconteceu. Todavia, se tal acontecesse, sempre que os 

clientes regressassem, integrariam novamente o programa na fase em que estivesse o mesmo, 

uma vez que, o programa prevê essa flexibilidade, sendo necessário nestes casos, relembrar, 

individualmente, ao participante qual a principal finalidade da realização do programa de 

TMC, para que este se integre novamente no programa, tendo conhecimento do seu propósito. 
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Neste contexto, fazemos referência ao facto de que, ao longo de todo o programa de 

TMC, apenas tivemos uma desistência no que concerne aos clientes que integravam o grupo.  

Este fator, teve como precedente um processo de avaliação diagnóstica (Apêndice 

XII), no qual avaliámos, durante a primeira sessão do treino, uma acentuação da sintomato-

logia psicótica do cliente, caso que foi reportado ao psiquiatra do HD, tendo este observado 

o cliente e decidido, juntamente com o mesmo, o seu internamento. 

Durante o processo de execução do projeto, foi necessário realizar um ajuste de 

cronograma, nomeadamente na programação das atividades de avaliação final do estágio, sendo 

que foi possível a sua realização três semanas antes do previsto, contudo este ajuste não apresentou 

qualquer ameaça à realização no TMC, sendo este último realizado consoante o planeamento 

inicialmente definido. 

Quanto à avaliação final do projeto desenvolvido, poderemos afirmar que foram alcançados 

os principais objetivos inicialmente traçados, sem maiores ameaças para a sua concretização para 

além das mencionadas.  

Assim, foi possível a realização do TMC a uma população de sete clientes que completaram 

o programa, demonstrando, na sua totalidade, um aumento no nível de consciencialização e uma 

diminuição da atividade delirante após a realização de um ciclo completo de sessões.  

Adiante, os resultados desta avaliação final, irão ser analisados e representados nos gráficos 

numerados de 1 a 8, em conjunto com os resultados da avaliação primária. 
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Gráfico 1 . Níveis de autorreflexão, autoconfiança e BICS global dos clientes, na avaliação inicial 

e após o TMC. 

 

Numa análise comparativa dos dados da avaliação inicial com os dados correspondentes à 

avaliação final, verificámos na sua maioria, um aumento do nível de autorreflexão em todos os 

clientes e uma diminuição no nível de autoconfiança, o que representou um aumento do insight 

cognitivo.  

Destacámos a franca melhoria do insight cognitivo do cliente 1 e 7. 

Apenas o cliente 3, manteve o seu grau de autoconfiança, contudo o seu grau de 

autorreflexão melhorou, o que se repercutiu no aumento do nível do seu insight cognitivo. 
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Gráfico 2. Média dos níveis de autoconfiança e BICS global dos clientes, na avaliação inicial e 

após o TMC. 

 

 Numa perspetiva global, analisando os dados do gráfico 2, destacamos que, após a 

realização do TMC, o nível de insight cognitivo de todos os clientes aumentou nitidamente, o que 

se justifica, por sua vez, com o aumento global do nível de autorreflexão e a diminuição dos níveis 

autoconfiança. Neste cenário, poderemos inferir que superámos um dos principais desígnios deste 

projeto, aumentando o nível de consciencialização em 100% dos clientes que realizaram o TMC, 

comparativamente com os 50% que teríamos projetado alcançar. 

Gráfico 3. Resultados da escala PSYRATS – Delírios e seus domínios, na avaliação inicial e após 

o TMC – cliente 1 a 4. 
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Gráfico 4. Resultados da escala PSYRATS – Delírios e seus domínios, na avaliação inicial e após 
o TMC - cliente 5 a 7. 

 

 Referindo-nos aos dados do gráfico 3 e 4, no que respeita, comparativamente, à avaliação 

clientes, mediante a PSYRATS – Delírios, na avaliação inicial e final, verificámos que a grande 

maioria dos clientes apresentaram uma explicita melhoria quanto aos domínios da escala, 

referindo-se estes, à quantidade de preocupação, à duração da preocupação, ao nível de convicção, 

à quantidade e intensidade da angústia e à disrupção que as crenças produzem no quotidiano.  

Neste contexto, é de destacar a redução a valores mínimos da quantidade da preocupação 

com as crenças, após o TMC, nos clientes 2, 4 e 7.  

Quanto ao nível de disrupção das crenças no quotidiano, o cliente 4, apresentou o score de 

1, tanto na avaliação inicial como na final, demonstrando que as suas crenças representam uma 

quantidade mínima de disrupção na sua vida, conseguindo realizar uma vida independente sem 

apoio. 

Avaliando agora o índice total da PSYRATS – Delírios, verificámos que, em 100% dos 

clientes houve um decréscimo do score, o que se traduz numa diminuição da atividade delirante. 
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Ancorados a estes resultados poderemos afirmar que superámos, a meta inicialmente proposta de 

diminuir a atividade delirante em 50 % dos clientes que realizassem o TMC. 

Gráfico 5. Satisfação dos Clientes com a realização do TMC – Questões Grupo I. 

 
 
Legenda do gráfico 5:  
Questão 1. Durante as sessões do TMC fui sempre tratado com respeito e dignidade. 
Questão 2. A linguagem utilizada e os conteúdos transmitidos foram claros. 
Questão 3. Os materiais /recursos utilizados foram adequados às sessões do TMC. 
Questão 4. Foi-me disponibilizado tempo para esclarecer as minhas dúvidas/questões. 
 

Referindo-nos ao grau de satisfação dos clientes quanto à realização do TMC, no que 

concerne às resposta obtidas no grupo I de questões, representado no gráfico 5, podemos descrever 

que todos os clientes demonstraram satisfação como resposta à realização do treino, indicando, 

com um sim, que: foram sempre tratados com respeito e dignidade; a linguagem utilizada durante 

as sessões foi-lhes clara e facilmente compreensível; os recursos utilizados para a realização das 

sessões foram adequados e lhes foi sempre disponibilizado tempo para o esclarecimento de 

questões.   
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Gráfico 6. Satisfação dos Clientes com a realização do TMC – Questões Grupo II. 

 

Legenda do gráfico 6 :  
Questão 1. As sessões do TMC foram úteis. 
Questão 2. Foi necessário forçar-me a ir com regularidade às sessões do TMC. 
Questão 3.O que aprendi nas sessões do TMC não o aplico no meu dia-a-dia. 
Questão 4. As sessões do TMC são uma parte importante para o meu tratamento. 
Questão 5. Gostaria de ter estado a fazer outra coisa durante o tempo das sessões de TMC.  
Questão 6. As sessões do TMC foram divertidas. 
Questão 7. As aprendizagens que fiz durante as sessões de TMC são uteis para o meu dia-a-dia. 
Questão 8. Compreendi claramente os objetivos traçados para as sessões do TMC. 
Questão 9. Após a realização das sessões do TMC, recomendaria a outras pessoas a sua realização. 
Questão 10. Foi benéfico as sessões do TMC serem em grupo. 
 

Referindo-nos ao grau de satisfação dos clientes quanto à realização do TMC, no que 

concerne às respostas dadas no grupo II de questões, representado no gráfico 6, podemos descrever 

que todos os clientes responderam identicamente às questões deste grupo. 

Neste âmbito, existiu uma resposta global, com um sim às questões 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10, 

desmontando-nos que: os clientes consideraram que as sessões de TMC foram úteis, divertidas e 

uma parte importante para o seu tratamento; destacaram que a realização do TMC revelou ser útil 

para o seu quotidiano no que concerne às aprendizagens realizadas; compreenderam de forma clara 

os objetivos traçados para as sessões; indicaram, também, que recomendariam este tipo de 

intervenção a outras pessoas e por fim avaliaram como benéfico a realização do treino em grupo. 
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 Quanto às questões 2, 3 e 5, estas foram avaliadas com um não para a totalidade dos 

clientes, contudo não manifestam uma conotação negativa quanto à satisfação com o treino, pelo 

contrário favorece a prática deste tipo de intervenção, destacando os clientes que:  não foi 

necessário forçarem-se a ir com regularidade ao treino; o que aprenderam nas sessões de TMC, 

aplicaram-no no seu dia-a-dia e que não gostariam de ter estado a realizar outra atividade durante 

o tempo das sessões do treino. 

 Ancorados aos dados expostos, podemos inferir que, 100 % dos clientes demonstraram 

satisfação com a realização do TMC, facto que superou as nossas expectativas pautadas 

primariamente, de elevar, em mais de 50 %, o número de clientes satisfeitos com os cuidados de 

saúde.  

Gráfico 7. Satisfação dos formandos relativa à sessão formativa – Treino Metacognitivo. 

 

Legenda do gráfico 7: 
Questão 1. Durante a sessão fui sempre tratado com respeito e dignidade. 
Questão 2. A linguagem utilizada e os conteúdos transmitidos foram claros. 
Questão 3. Os materiais /recursos utilizados foram adequados à sessão. 
Questão 4. Foi-me disponibilizado tempo para esclarecer as minhas dúvidas/questões. 
Questão 5.  A formação revela utilidade/relevância para a minha prática profissional. 
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 Neste ponto, avaliámos o grau de satisfação da equipa de profissionais que integram o 

hospital de dia quanto à formação realizada no âmbito da apresentação do treino metacognitivo. 

Assim, os sete formandos concordaram totalmente que: foram sempre tratados com 

respeito e dignidade; a linguagem e os conteúdos utilizados durante a formação foram claros; os 

recursos e materiais utilizados na sessão formativa foram adequados; foi-lhes disponibilizado 

tempo para esclarecer dúvidas ou questões existentes e que a formação revelou utilidade/relevância 

para a sua prática profissional. 

Gráfico 8. Satisfação dos formandos relativa à sessão formativa – Treino Metacognitivo – 

Resultados. 

 

Legenda do gráfico 8: 
Questão 1. Durante a sessão fui sempre tratado com respeito e dignidade. 
Questão 2. A linguagem utilizada e os conteúdos transmitidos foram claros. 
Questão 3. Os materiais /recursos utilizados foram adequados à sessão. 
Questão 4. Foi-me disponibilizado tempo para esclarecer as minhas dúvidas/questões. 
Questão 5.  A formação revela utilidade/relevância para a minha prática profissional. 
 

 O gráfico 8, representa a avaliação do grau de satisfação da equipa de profissionais que 

integram o hospital de dia quanto à formação realizada no âmbito da apresentação dos resultados 
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obtidos, com o treino metacognitivo e extraídos da revisão da literatura realizada acerca da 

temática em estudo. 

Neste cenário, os sete formandos, tal como na primeira sessão formativa, concordaram 

totalmente que: foram sempre tratados com respeito e dignidade; a linguagem e os conteúdos 

utilizados durante a formação foram claros; os recursos e materiais utilizados na sessão formativa 

foram adequados; foi-lhes disponibilizado tempo para esclarecer dúvidas ou questões existentes e 

que a formação revelou utilidade/relevância para a sua prática profissional. 

Ainda no presente processo avaliativo, debruçando-nos numa análise qualitativa das 

sessões de TMC, mencionamos que: 

- No módulo 1 (Atribuição – Culpar e atribuir o crédito a si próprio) – O grupo, na sua 

totalidade, demonstrou capacidade cognitiva para encontrar diversas explicações para um 

só acontecimento; 

- No módulo 2 e 7 (Saltar para conclusões I e II) - O grupo, na sua totalidade, compreen-

deu que deverá reunir o máximo de informação possível de modo a não tomar decisões 

precipitadas; 

- No módulo 3 (Mudar crenças) - O grupo, na sua totalidade, demonstrou capacidade de 

compreensão no que concerne à tomada de decisões baseadas nas primeiras impressões, 

compreendendo que estas poderão estar erradas. Ao longo da sessão o nível de confiança 

relativamente às respostas dos exercícios foi diminuindo, promovendo assim, a dúvida re-

lativamente às próprias crenças. 

- No módulo 4 e 6 (Empatizar I e II) - O grupo, na sua totalidade, aprendeu que muitas 

vezes são realizadas interpretações erradas das expressões faciais e que estas estão relaci-

onadas com a experiência das nossas próprias emoções.  O grupo conseguir decifrar diver-

sas expressões faciais e associá-las a diversos sentimentos. Ao longo da sessão verificou-

se maior facilidade nessa associação, aumentando assim a capacidade empática do grupo; 
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- No módulo 5 (Memória) - O grupo, na sua totalidade, demonstrou capacidade de aprender 

que a memória é falível. Ao longo da sessão, o nível de auto certeza, relativamente aos 

exercícios de memória realizados, foi diminuindo gradualmente; 

- No módulo 8 (Autoestima e humor) - O grupo, na sua totalidade, demonstrou conhecer a 

existência de estilos de pensamento disfuncionais (negativos) e qual o seu impacto na au-

toestima e humor. Foram capazes de realizar restruturação de pensamentos negativos (ava-

liação disfuncional), transformando-os em pensamentos mais construtivos e holísticos 

(avaliação construtiva). 

Emergidos numa análise retrospetiva do programa de TMC, podemos afirmar que este 

superou todas as nossas expetativas quando aos resultados da sua execução enquanto intervenção 

clínica.  

Todavia, acrescentamos que, em rigor científico, os dados recolhidos ao longo do 

programa, não enformam por si só, a generalização da sua eficácia, uma vez que, a amostra é 

reduzida e não existe grupo de controlo.  

Porém, é certo que existiu alguma mudança, quer no grupo, quer nos clientes, quanto ao 

seu dinamismo na resolução de problemas, facto que nos incita à propagação e implementação 

desta intervenção em contexto da práxis clínica. 
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3. ANÁLISE CRÍTICO-REFLEXIVA DO DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS 

 

A práxis de enfermagem especializada tem demonstrado um extraordinário avanço ao 

longo dos tempos, exigindo um cuidado de enfermagem cada vez mais exigente, quer a nível 

científico, quer na técnica (OE, 2019).  

 Nesta ótica, importa reconhecer as competências do profissional de enfermagem, 

promotoras da prestação de um cuidado especializado, emergido na complexidade de múltiplas 

intervenções, sejam elas técnicas ou organizacionais, que implicam um saber que promove a ação, 

um saber desenvolvido em concordância com a finalidade do cuidado (Phaneuf, 2005).  

No mesmo sentido, toda a aquisição e desenvolvimento de competências deverá implicar 

um processo de tomada de consciência, um percurso que promova a reflexão, geradora de 

conhecimento e de valorização experiencial, permitindo desenvolver a consciência de si e a 

recetividade ao outro, pressupondo por sua vez, uma maior congruência em futuras ações (Nunes, 

2018). 

Porém, para podermos refletir acerca do desenvolvimento de competências, torna-se 

primordial compreender o conceito de competência.  

Em continuidade, Le Boterf (2006) menciona que a pessoa doente espera sempre encontrar 

na prestação de cuidados um profissional competente, que seja capaz de responder a situações 

complexas e inesperadas para além de executar com eficácia os procedimentos técnicos. Em outras 

palavras, ter competência é ganhar a confiança do outro, que o outro acredite na nossa prática (Le 

Boterf, 2006). 

Todavia, Le Boterf (2006) indica que, não basta saber-fazer e saber-estar para ganharmos 

essa confiança, tornando-se imperativa a integração das três dimensões da competência, sendo 

elas: a dimensão dos recursos, compreendendo o saber-fazer, as competências comportamentais e 

cognitivas; a dimensão do saber agir, abarcando a prática profissional, do seu desempenho e 
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resultados e por fim a dimensão do distanciamento, que abrange em si todo o processo reflexivo 

da ação, no qual o profissional compreende não só a intervenção a executar, mas também o como e o 

porquê da mesma, sendo capaz de explicar as razões da sua ação.  

É neste enquadramento que iremos, doravante, realizar uma análise reflexiva do processo 

de desenvolvimento das competências comuns do enfermeiro especialista, específicas do 

EEESMP e das competências de mestre. 

 

3.1 COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA 

 

O enfermeiro especialista “é aquele a quem se reconhece competência científica, técnica e 

humana para prestar cuidados de enfermagem especializados nas áreas de especialidade em enfer-

magem e que viu ser-lhe atribuído (...) o título de Enfermeiro Especialista” (Ordem dos Enfermei-

ros, Regulamento nº140/2019, de 6 de fevereiro, p. 4744). 

As competências comuns, fazendo jus ao nome, enformam as competências compartilha-

das entre as diferentes especialidades de enfermagem, sendo elas do domínio da responsabilidade 

profissional ética e legal, da melhoria continua da qualidade, da gestão dos cuidados e do desen-

volvimento das aprendizagens profissionais (OE, 2019). 

Em seguimento iremos descrever e analisar reflexivamente o desenvolvimento das compe-

tências comuns do enfermeiro especialista. 

Referindo-nos em primeiro lugar ao Domínio da responsabilidade profissional, ética e 

legal, assumimos em pleno, “(...)uma prática profissional ética e legal (...) agindo de acordo com 

as normais legais, os princípios éticos e a deontologia profissional (...) práticas de cuidados que 

respeitem os direitos humanos e as responsabilidades profissionais” (regulamento nº140/2019, de 

6 de fevereiro, p.4745). 
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Para tal demonstrámos sempre um processo de tomada de decisão em harmonia com a 

deontologia profissional, princípios e valores.  

Em todo o processo de cuidados apoiámos a nossa práxis no modelo principialista de Be-

auchamp e Childress, assentes em quatro princípios, respeito à autonomia, beneficência, não-ma-

leficência e justiça, aos quais atribuímos sempre uma validade prima facie (i.e. sem hierarquia 

entre eles) (Petry, 2004).  

A nossa prática profissional emergiu de uma responsabilização constante de todos os pro-

cessos de tomada de decisão, de todos os nossos atos praticados e delegados, sustentados, em todo 

o momento, pelo Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros [REPE] e o Estatuto da 

Ordem dos Enfermeiros (OE, 2015a).   

Neste sentido, adotando a perspetiva de Nunes (2016), todo o processo de tomada de deci-

são exige primariamente um ato de responsabilidade para com os atos praticados, ancorados sem-

pre na regulamentação da profissão, com o interesse máximo no cliente. 

Em todas as nossas intervenções, houve o respeito máximo pelos valores e direitos huma-

nos, tais como: o direito à vida, o direito à qualidade de vida, o direito ao cuidado, o respeito pela 

intimidade, sem emissão de qualquer tipo de juízo de valor (OE, 2015a). 

Quanto aos deveres, emergidos na deontologia profissional, assentámos toda a nossa prá-

xis, no dever da informação, no dever do sigilo, na excelência dos cuidados e na humanização dos 

cuidados e nos deveres para com a profissão e outras profissões (OE, 2015a). 

Neste enquadramento, durante a execução do TMC e das restantes intervenções por nós 

realizadas, foi mantido o sigilo profissional, com o cuidado no presente relatório de não existir a 

mínima hipótese de transpassar qualquer informação em que sejam identificáveis os clientes. 

No mesmo sentido, todos os clientes, após realização de sessão de informação acerca do 

TMC, consentiram a realização do programa e sua avaliação (Apêndice XIII), sendo promovido 

um cuidado com qualidade, subjugados ao direto ao cuidado e à sua humanização, responsabili-
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zando-nos sempre por todo o atendimento ao cliente de forma holística, respeitando-o na sua au-

todeterminação, orientando-o na resolução dos seus problemas e assegurando sempre a continui-

dade de cuidados (OE, 2015a, 2019). 

No que respeita à integração dos deveres para com a profissão e outras profissões, partici-

pámos sempre nas tomadas de decisão, sua implementação e avaliação, relativas à discussão de 

casos clínicos e ao planeamento semanal das intervenções a realizar com os clientes, mantendo 

sempre uma atitude pessoal e profissional, digna da profissão de Enfermagem e trabalhando em 

equipa com os restantes profissionais, tendo como máxima a excelência dos cuidados (OE, 2015a), 

pois para agir com competência, não basta os recursos pessoais, sendo fundamental todos os re-

cursos do meio envolvente, como diria Le Boterf (2006), “ (...) torna-se difícil, mesmo impossível, 

ser competente sozinho e de forma isolada”. 

Quanto à nossa capacidade de liderança em processos de tomada de decisão ética, podere-

mos fazer realce de uma situação ocorrida durante uma sessão do TMC, expondo a seguinte nar-

rativa: Numa das sessões do TMC, quando abordámos o grupo quanto às suas experiências pesso-

ais, relativamente ao viés de pensamento Juping to conclusions, um dos clientes começou inicial-

mente por dar a sua opinião acerca da temática do módulo e em seguida começa por expor uma 

situação pessoal, dando um exemplo concreto de uma situação que teria experienciado, contudo, 

o cliente inicia  exposição de conteúdos de máxima intimidade e com elevado pormenor na sua 

descrição, começando a expor-se ao grupo de uma maneira que poderia claramente afetar, poste-

riormente, a sua afetividade, quanto à emergência de sentimentos de pudor.  

Neste caso, decidimos, após avaliação da situação, no momento em que o utente começa a 

descrição do acontecimento, interromper o seu discurso, agradecendo a sua intervenção e referindo 

que estaríamos disponíveis para o escutar ativamente, em momento posterior à sessão, numa abor-

dagem terapêutica individual.  

Posteriormente considerámos pertinente realizar uma consulta de enfermagem individual 

ao cliente, na qual foi prestado apoio emocional e realizado o encaminhamento para apoio do 

psicólogo do serviço.  
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Após as intervenções planeadas, o cliente compreendeu o porquê da interrupção do seu 

discurso durante a sessão, manifestando verbalmente que se sentia mais seguro quando expressou 

a sua situação individualmente.  

Toda esta intervenção, fundamentou-se no respeito pela intimidade e dever de sigilo, de 

modo a promover, a confiança no profissional de saúde e um setting terapêutico seguro. 

Ainda no domínio da deontologia profissional, acrescentamos que, no início de fevereiro, 

mês em que a pandemia mantinha perfil ascendente, procedemos à tomada de decisão conjunta de 

dividir o grupo de clientes do HD, na medida de minimizar o risco de transmissão, sendo que, 

semanalmente, metade do grupo ficava no domicílio, tendo acesso às atividades do HD, via Zoom 

e a outra metade iria ao HD como habitual. Esta decisão foi, mais uma vez tomada, com o respeito 

máximo pelo direito à vida, manutenção da segurança do cliente e promoção da continuidade de 

cuidados, mantendo, também, uma atitude responsável para com o dever de sigilo e confidencia-

lidade, uma vez que, através de uma câmara, entramos no contexto de intimidade do cliente, o seu 

domicílio. 

Analisado o primeiro domínio das competências comuns do enfermeiro especialista, de-

bruçamo-nos agora no Domínio da Melhoria Contínua da Qualidade, que abrange em si três 

competências que foi nosso propósito alcançar ao longo do estágio final, sendo elas: “Garante um 

papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas estratégicas institucionais na área 

da governação clínica. (...) Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas 

de melhoria contínua. (...)Garante um ambiente terapêutico e seguro.” (regulamento nº140/2019, 

de 6 de fevereiro, p.4747). 

Neste âmbito, desde o planeamento, passando pela execução e avaliação das intervenções 

por nós realizadas, sejam elas as reuniões de equipa semanais, atividades formativas aos profissio-

nais do HD decorrentes do programa de TMC, sejam elas intervenções de ação direta com o cliente 

(o TMC, sessões psicoeducacionais, sessões de estimulação cognitiva e de relaxamento, entre ou-

tras), foram sempre mobilizados os nossos conhecimentos e habilidades, vinculando a nossa prá-

tica aos Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem Especializados em ESMP, com a 

principal finalidade de promover a satisfação do cliente, promover a saúde, o bem-estar e o au-
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tocuidado, a prevenção de complicações, a Adaptação, a organização dos cuidados, a relação psi-

coterapêutica, a inclusão social e a redução do estigma, catalisando o processo de melhoria conti-

nua da qualidade (OE, 2015b, 2019).  

Quanto à orientação de projetos institucionais na área da qualidade (OE, 2019), partimos 

da aceitação institucional do serviço do HD para a realização e implementação do projeto de in-

tervenção clínica por nós realizado, no âmbito do programa de TMC, implementando conhecimen-

tos e práticas que favoreceram a qualidade dos cuidados prestados. 

Neste contexto, demonstrámos ao longo do estágio final, as nossas capacidades de planear, 

liderar e avaliar os programas de melhoria continua (OE, 2019), com o planeamento, execução e 

avaliação do programa de TMC, obtendo resultados favorecedores quanto à satisfação do cliente, 

promoção da saúde mental, do bem-estar e autocuidado do cliente, tal como a prevenção de com-

plicação no âmbito da progressão da doença mental, com efeitos na melhoria do insight cognitivo 

e atividade delirante dos clientes. Para evitar duplicação de informação, este processo avaliativo, 

será discriminado e analisado em maior detalhe, na análise das competências do EEESMP. 

Acrescentamos que todo o processo de elaboração do programa foi fundamentado em evi-

dência científica, sendo definidos indicadores de processo e resultados, e instrumentos adequados 

para a avaliação do programa. A descrição deste indicadores e instrumentos, enquadram-se con-

cetualmente no capítulo referente à metodologia de projeto.  

É do nosso interesse e da própria equipa do serviço, a continuação da implementação do 

programa de TMC, perspetivando-se como parte integrante das intervenções a realizar em contexto 

de HD. 

No que respeita à garantia de um ambiente terapêutico e seguro, foi da nossa máxima, 

proteger o cliente, grupo, família ou comunidade em todo o processo de cuidado, respeitando-o na 

sua identidade cultural, social, física e espiritual, como um ser holístico, com o propósito da satis-

fação das necessidades do cliente/grupo/família/comunidade (OE, 2019). 

Para tal torna-se primordial a definição do conceito de segurança, sendo esta definida 

como:          
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“Segurança é a redução do risco de danos desnecessários a um mínimo aceitável. Um 
mínimo aceitável refere-se à noção coletiva em face do conhecimento atual, recursos 
disponíveis e no contexto em que os cuidados foram prestados em oposição ao risco do 
não tratamento ou de outro tratamento.” (DGS, 2011, p. 14). 

 

Neste cenário, tivemos sempre a preocupação de manter um ambiente seguro, para os cli-

entes, tendo por base a deontologia profissional e fornecendo todos os recursos, materiais e huma-

nos (capacidade de estabelecer uma relação terapêutica e de realizar uma avaliação diagnóstica), 

disponíveis para a prestação de cuidados em segurança, tal como no exemplo mencionado na nar-

rativa de um acontecimento, realizada anteriormente. 

Adicionamos que, todo o cuidado na gestão, administração e monitorização da terapêutica 

medicamentosa dos clientes que frequentam o HD, enformam também a manutenção de um cui-

dado seguro, prevenindo recaídas e promovendo a recuperação da saúde mental do cliente.  

Nesta perspetiva, a prevenção implica uma gestão de risco2, uma precaução e responsabi-

lidade em toda a nossa práxis, quer seja ele, um risco social, físico ou psíquico (OE, 2006).  

Ainda no que se refere à nossa participação na gestão de risco a nível institucional e na 

unidade funcional do HD, tivemos sempre em consideração as medidas de prevenção e controlo 

de infeção relativas aos cuidados a ter para a prevenção da COVID-19, segundo as normas da 

DGS, tais como a manutenção da distância de segurança entre clientes, colocação de máscara ci-

rúrgica tanto nos profissionais como nos clientes, avaliação da ocorrência de sintomatologia com-

patível com a infeção viral, e a desinfeção das superfícies partilhadas e das salas nas quais decor-

riam as intervenções (DGS, 2020a, 2020b,2020c). 

Focalizando-nos agora no Domínio da gestão de cuidados, avocámos uma gestão de cui-

dados conjunta, tendo sempre em consideração as tomadas de decisão da equipa multidisciplinar 

do HD, dando forma à aquisição da competência referente à capacidade de gerir “(..) os cuidados 

 
2  Entende-se por risco, “A probabilidade de ocorrência de um incidente” (DGS, 2011, p.21); por sua vez, compreende-
se um incidente de segurança do doente como, “(..) um evento ou circunstância que poderia resultar, ou resultou, em 
dano desnecessário para o doente” (DGS, 2011, p.21). 
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de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a articulação na equipa de saúde” (regula-

mento nº140/2019, de 6 de fevereiro, p.4748). 

  Neste sentido, durante as reuniões semanais de planeamento, colaborámos nas decisões 

da equipa, dando sempre o nosso contributo quanto à avaliação diagnóstica de enfermagem reali-

zada aos clientes que frequentam o HD. Poderemos remeter-nos aqui, a título de exemplo, a uma 

situação em particular, em que avaliámos, durante uma sessão de TMC uma exacerbação dos ní-

veis de ansiedade de um cliente, tendo sido prestado apoio emocional e remetida esta informação 

ao psiquiatra, que observou o cliente, sendo necessário uma alteração da terapêutica.  

Decorrente deste exemplo, enunciamos a nossa capacidade de referenciação dos clientes, 

quando necessário, para outros profissionais de saúde, integrando um processo de tomada de de-

cisão responsável, otimizando o trabalho em equipa, com uma correta adequação dos recursos 

necessários (humanos e materiais), para a satisfação das necessidades do cliente (OE,2019), en-

formando a aquisição e desenvolvimento da competência correspondente à nossa capacidade de 

adaptação da “(...) liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a garantia 

da qualidade dos cuidados” (regulamento nº140/2019, de 6 de fevereiro, p.4748). 

Esta capacidade de referenciação, encontra-se assim relacionada com a nossa competência 

de liderança, podendo fundamentar-se esta capacidade, em todo o conhecimento adquirido ao 

longo de cerca de 12 anos de prestação de cuidados em contexto de saúde mental e psiquiatria. 

Nesta ótica, Nunes (2010), adotando a perspetiva de Benner, refere que, como peritos no 

domínio clínico, somos capazes, consoante o contexto e situação, de intuir, prever e antecipar a 

segurança do cliente, na procura da melhor resposta possível às necessidades apresentadas pelo 

mesmo. 

Em seguimento, adotando a perspetiva de Peplau (1991) referimos que, no programa de 

TMC, assumimos o papel de líder em todo o processo inerente ao planeamento, execução e avali-

ação do mesmo, sendo que, de uma forma constante e sistemática realizámos, ao longo das oito 

sessões de treino, processos de avaliação diagnóstica compreensiva aos clientes que nele partici-

pavam. 
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No trabalho em equipa, como profissionais de saúde, para dar resposta às necessidades dos 

clientes, temos a responsabilidade de potencializar a utilização de todos os recursos disponíveis, 

sejam eles materiais ou humanos, emergindo, quando apropriado, a necessidade de delegar tarefas, 

sendo que nós, enfermeiros, apenas podemos delegar em pessoas funcionalmente dependentes, 

sempre e quando tenham formação para executar a tarefa (OE, 2007, 2015a).  

Neste cenário, no contexto de HD, realizámos delegações de tarefas ao assistente operaci-

onal, que se coadunavam com o conforto e segurança do cliente, nomeadamente, a limpeza, de-

sinfeção e acondicionamento das mantas, colchões e almofadas, para a realização das sessões de 

relaxamento.  

Finalizando a análise das competências comuns do enfermeiro especialista, debruçamo-

nos sobre o Domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais.  

Como primeira competência a desenvolver neste domínio, surge a capacidade de desenvol-

ver “(..) o autoconhecimento e a assertividade” (regulamento nº140/2019, de 6 de fevereiro, 

p.4749). 

Neste âmbito, ao longo do estágio final, desenvolvemos e demonstrámos a nossa capaci-

dade de autoconhecimento, adotando sempre uma atitude de autoanálise, quanto aos comporta-

mentos, sentimentos e emoções por nós vivenciados ao longo deste percurso, tomando sempre 

consciência da nossa presença, tanto na relação interpessoal com os clientes, como na relação 

profissional com os membros da equipa multidisciplinar, adotando sempre uma atitude assertiva3 

e adequada ao contexto profissional. 

Neste sentido, existiu sempre uma abertura por parte da equipa, para discutirmos e anali-

sarmos sentimentos e emoções por nós vivenciados durante a prestação de cuidados.  

Referimos que o desenvolvimento desta competência, está intrinsecamente relacionado 

com a aquisição da primeira competência do EEESMP, sendo analisada adiante em maior detalhe. 

 
3 Adotamos uma atitude assertiva sempre que manifestamos na nossa ação, a defesa dos nossos direitos e a proteção 
dos direitos dos outros (Townsend,2011). 
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Não podemos deixar de mencionar que, toda a nossa capacidade de autoconsciência, ba-

seia-se, para além de todo o nosso processo experiencial de vida, em todo o conhecimento cientí-

fico adquirido ao longo da nossa vida académica e profissional. 

Neste contexto, assumimos a responsabilidade de suportar a nossa práxis clínica especiali-

zada na evidência científica (OE,2019), intervindo a três níveis:  

- Em primeiro lugar, procedemos desde o início do estágio a uma atualização e investigação 

na área da saúde mental e psiquiatria, nomeadamente no TMC e sua eficácia, produzindo em co-

laboração com a docente orientadora uma revisão integrativa da literatura que desse resposta à 

questão de investigação: Quais são as evidências da utilização do treino metacognitivo na pessoa 

com psicose?  

- Em segundo lugar, baseados no conhecimento adquirido, procedemos, tanto ao planea-

mento, execução e avaliação do programa do TMC, como à formação da equipa multidisciplinar 

no que respeita ao TMC (quanto ao enquadramento concetual e evidência da sua eficácia em pes-

soas com psicose, e quanto aos resultados obtidos com a implementação do programa), demons-

trando aqui, a nossa competência formativa, tornando-nos num elemento facilitador do processo 

de aprendizagem; É de referir que os resultados da revisão integrativa da literatura foram também 

transmitidos em sessão formativa à equipa multidisciplinar; Todas as sessões formativas foram 

avaliadas quanto ao seu impacto, tendo sido obtidos excelentes resultados, tal como mencionado 

em capítulo anterior, na fase de avaliação da metodologia de projeto; 

- Em terceiro lugar, assumindo o eixo temporal disponibilizado para a realização do estágio 

final, referimos que todo o nosso contributo quanto à promoção da elaboração e implementação 

de procedimentos no âmbito da prática clínica especializada, cingiu-se maiormente na elaboração 

e implementação do programa de TMC. 

Acrescentamos que toda a equipa multidisciplinar demonstrou interesse na manutenção do 

programa em contexto de hospital de dia, projetando no futuro a realização conjunta de um estudo 

científico quanto à eficácia da intervenção. 
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Outras intervenções especializadas foram por nós planeadas e executadas, tais como, uma 

sessão psicoeducativa a respeito da promoção da adesão ao regime medicamentoso e a realização 

de uma sessão de Mindfulness do âmbito psicoterapêutico e psicoeducativo. A análise detalhada 

destas intervenções irá ser realizada, em continuidade, na exploração das competências especificas 

do EEESMP. 

 

3.2  COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM 
ENFERMAGEM DE SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA 

 

O EEESMP é aquele que no seu conjunto de competências especializadas, foca a sua ação 

na “promoção da saúde mental, na prevenção, no diagnóstico e na intervenção perante respostas 

humanas desajustadas ou desadaptadas aos processos de transição, geradores de sofrimento, alte-

ração ou doença mental.” (Regulamento nº515/2018, de 7 de agosto, p.21427). 

No mesmo sentido, o enfermeiro especialista em saúde mental, desenvolve uma prática 

especializada, fundamentada na evidência científica e suportada por diversas teorias, sejam elas 

de enfermagem, psicológicas, neurobiológicas ou psicossociais, tendo como principal ferramenta, 

a relação terapêutica, através da qual, reconhece no cliente processos de sofrimento e de perturba-

ção mental, tal como a sua repercussão na satisfação das suas necessidades de vida, e no seu po-

tencial de recuperação, promovendo assim um cuidado holístico (OE,2015b). 

Neste enquadramento, a ESMP abrange maiormente, na sua prática especializada,  

“(..) a excelência relacional, a mobilização de si mesmo como instrumento te-
rapêutico e a mobilização de competências psicoterapêuticas, socio terapêuticas, psi-
cossociais e psicoeducacionais durante o processo de cuidar da pessoa, da família, do 
grupo e da comunidade, ao longo do ciclo vital.” (Regulamento 356/2015, de 25 de 
junho, p. 17034). 
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Deste modo, iniciamos o processo de análise e reflexão, da aquisição e desenvolvimento 

das quatro competências do EEESMP. 

Assim, a primeira competência, trata a capacidade do EEESMP, para desenvolver um “ele-

vado conhecimento e consciência de si enquanto pessoa e enfermeiro, mercê de vivências e 

processos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional” (Regulamento 

nº515/2018, de 7 de agosto, p.21427). 

O autoconhecimento pessoal e profissional, tem vindo a ser por nós desenvolvido, maior-

mente, com o iniciar do percurso de especialização, destacando-se primariamente pela escolha da 

unidade curricular de Desenvolvimento Pessoal e aprofundado posteriormente na unidade curri-

cular de Relação de Ajuda, tendo-se revelado uma experiência bastante enriquecedora quanto ao 

reconhecimento do nosso Self, enquanto pessoas e enfermeiros.  

Em complementaridade, atrevemo-nos a dizer, numa perspetiva Rogeriana que apenas nos 

tonamos Pessoas, quando nos aceitamos a nós próprios, sendo que é nesta aceitação do eu, que nos 

permitimos mostrar ao outro, no estabelecer de uma relação terapêutica (Rogers,1985). 

Neste sentido, tivemos sempre a premissa de desenvolver a nossa capacidade de autoco-

nhecimento, ao longo de toda a relação terapêutica e todas as intervenções (psicoterapêuticas, so-

cio terapêuticas, psicossociais e psicoedcutaivas) realizadas com os clientes e com a equipa mul-

tidisciplinar.  

Adotando a visão de Peplau (1991), o enfermeiro que compreende o seu próprio compor-

tamento, terá mais facilidade em ajudar o outro na identificação das suas dificuldades, estabele-

cendo-se assim, uma relação humana que permita a resolução das mesmas, num processo psicodi-

nâmico. 

Na mesma linha, Townsend (2011), remete-nos para o constructo de Travelbee, o uso te-

rapêutico de si, como ferramenta essencial a utilizar durante a prestação de cuidados de enferma-

gem, afirmando que o enfermeiro tem o dever de ter consciência de si próprio, da sua capacidade 

de ajuda e aceitar que, sempre que estabelece uma relação com o outro, entram também em relação 

o seu conjunto interno de valores.  
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De facto, ao longo de toda a relação terapêutica, presente em todo o processo de cuidar, 

estivemos atentos aos nossos processos de comunicação verbal e não verbal, às nossas manifesta-

ções emocionais e como estas se relacionavam com a expressão de sentimentos e do nosso com-

portamento em relação com os clientes, tendo em consideração, que todo o comportamento por 

nós expressado, teria influência no comportamento dos clientes. Neste contexto, todas estas vivên-

cias foram sempre discutidas após as nossas intervenções, junto do enfermeiro orientador, deno-

tando-se ao longo do estágio, uma diminuição dos nossos níveis de ansiedade e um maior desen-

volvimento no que se refere à adequação de determinadas técnicas de comunicação verbal tais 

como o feedback experiencial e a elucidação. 

Enquadrando este fator, na ótica de Peplau (1992), mencionamos que, o enfermeiro ao 

estabelecer uma relação interpessoal com o cliente, deverá ter consciência do seu crescimento 

pessoal e profissional, estando ciente que não tem o poder de mudar o comportamento do cliente, 

tendo, neste sentido, o dever de avaliar e controlar o seu comportamento na relação com o outro, 

uma vez que o seu comportamento poderá ser um catalisador na mudança de comportamento do 

cliente. 

Nesta medida, fomos também conscientes, dos processos de transferência e contratransfe-

rência ocorridos durante a prestação de cuidados, tendo o cuidado de posteriormente os analisar, 

em jeito de reflexão, tanto individualmente, como em conjunto com a equipa multidisciplinar, 

mantendo sempre, o contexto e os limites da relação terapêutica. 

Este ato de reflexão implica por si só, a capacidade de olharmos para dentro de nós e dis-

secarmos a nossa alma, as nossas emoções, as nossas perceções, os nossos sentimentos e valores, 

sempre que estabelecemos uma relação com o outro. 

No mesmo entendimento, Phaneuf (2015), aponta que: 

“a autorreflexão, a tomada de consciência das diversas estruturas da nossa personalidade 
e do seu funcionamento, e a retroação pelos outros permitem-nos descobrir bastante 
bem quem nós somos, como somos e o que precisamos de fazer para melhor nos 
actualizarmos” (p.177).  
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Aceitando que todo a nosso Self, interfere na relação com o outro, assumimos que o nosso 

comportamento irá produzir ressonância no comportamento dos clientes. Neste sentido, adotando 

uma perspetiva existencial humanista, afirmamos que, ao estabelecermos uma relação de ajuda 

profissional, um dos prepósitos será identificar a necessidade de ajuda da pessoa (cliente), ao 

mesmo tempo que, deverá ser promovida a sua autoconsciência (do cliente), no que concerne à 

tomada de consciência da sua própria necessidade (Awareness), para assim poder satisfazê-la 

(Chalifour,2008). 

 Assim, ao longo de todo o programa de TMC, em relação com os clientes, conseguimos 

mobilizar a análise de todas as vivências experienciadas pelos mesmos, favorecedora de uma ava-

liação contínua, que nos permitiu a formulação de diagnósticos de enfermagem, associados ao 

humor, à cognição, às alterações da perceção e do pensamento, facilitando por sua vez, o processo 

de resolução de problemas e satisfação das necessidades apresentadas pelos clientes.  

 Ainda com o propósito de desenvolvermos o nosso autoconhecimento, participámos como 

formandos, no Curso de Treino Metacognitivo, revelando ser uma experiência bastante enrique-

cedora, na medida de uma maior compreensão, dos nossos vieses de pensamento. Neste contexto, 

o facto de termos experienciado o papel de formandos, potenciou a nossa capacidade empática, 

para uma maior compreensão do nosso papel como formador, aquando da execução do programa 

de TMC e dos clientes enquanto participantes do treino. 

 Acrescentamos que, todas estas aprendizagens fortaleceram a nossa integridade enquanto 

pessoa e profissional manifestando-se sempre numa atitude responsável, respeitosa, calorosa e 

empática, transmitindo confiança no processo de cuidar.  

 Todo este processo de tomada de consciência, irá acompanhar-nos ao longo da nossa vida, 

pois somos e seremos o resultado das nossas experiências. 

 Terminada a exploração desta primeira competência, prosseguimos com a análise do de-

senvolvimento da segunda competência do EEESMP, que incorpora a capacidade de assistir “(...) 

a pessoa ao longo do ciclo de vida, Família, grupos e comunidade na otimização da saúde 

mental” (Regulamento nº515/2018, de 7 de agosto, p.21428). 
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 Atendendo ao descritivo da citada competência, esta prende-se com a capacidade de reco-

lha de informação, que facilita a compreensão do estado de saúde mental do grupo de clientes, 

favorecendo a promoção e proteção da saúde, e a prevenção da doença mental (OE, 2018). 

 Esta capacidade de recolha de informação, foi por nós desenvolvida, desde o primeiro dia 

de estágio com a realização de uma entrevista ao enfermeiro orientador, na medida de uma melhor 

compreensão das necessidades apresentadas pelo grupo, que naquele momento frequentava o HD. 

Não existindo cuidado sem contexto, afirmamos que a entrevista proporcionou também, um me-

lhor reconhecimento do contexto e das suas potencialidades para a satisfação das necessidades dos 

clientes. 

Assim desta primeira intervenção, avaliámos que os clientes que frequentavam o HD, apre-

sentavam perturbações psicóticas, com atividade delirante presente.  

No que se refere ao contexto, como mencionado anteriormente, devido à situação pandé-

mica seriam proibidas atividades no exterior da instituição, podendo apenas ser realizada atividade 

física ao ar livre. 

 Para além da entrevista, durante as primeiras semanas de estágio, debruçamo-nos sobre a 

análise aprofundada dos processos clínicos dos clientes, com a principal finalidade de conhecer os 

seus antecedentes médicos, os antecedentes psiquiátricos, e a sua história de vida sociocultural e 

familiar, favorecendo o processo de avaliação das necessidades em saúde mental 

 Para um maior conhecimento dos clientes, foi nosso propósito, o estabelecer de uma rela-

ção terapêutica com os clientes, ou seja, o ato de entrar em relação com o Outro, apresentar-nos 

ao grupo e manifestarmos a nossa intenção terapêutica, de modo a que os mesmos tivessem co-

nhecimento do papel que iriamos desenvolver em contexto de HD.  

Este primeiro contacto remete-nos para a primeira fase da relação interpessoal de Peplau 

(1991), permitindo assim um processo que integra a identificação e definição do problema, sendo 

que para tal, procedemos à recolha de dados, através de entrevistas clínicas com os clientes, apli-

cação de instrumentos de avaliação, observação do comportamento e comunicação verbal dos cli-

entes. 
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Frisamos que, o processo de recolha de dados foi sistematicamente atualizado, permitindo-

nos realizar uma avaliação abrangente dos clientes, facilitando, por sua vez, o processo de plane-

amento semanal das intervenções a realizar com o grupo, tendo sempre como maior desígnio, a 

otimização da saúde mental.   

Na mesma medida, o processo de avaliação diagnóstica, percorreu todas as fases da relação 

terapêutica, sendo um elemento fundamental de reavaliação do estado de saúde mental dos clientes 

e sua família, das suas preocupações e necessidades, facilitando assim a formulação do processo 

de enfermagem (Lopes 2006). 

Esta capacidade de avaliação compreensiva, reporta-nos para a compreensão do outro, 

emergindo a nossa capacidade empática, num ato de experienciar o Outro tal como se apresenta, 

pela sua expressão verbal e não verbal, por via do seu comportamento (Abreu, 2011). 

Acrescentamos que, o desenvolver desta competência exigiu da nossa parte, uma atualiza-

ção constante dos conhecimentos científicos em Saúde Mental e Psiquiatria, maiormente, no que 

concerne à prestação de cuidados de enfermagem especializada à pessoa com psicose.  

Todas as intervenções planeadas em contexto de HD, eram discutidas em reunião comuni-

tária, com todos os elementos da equipa multidisciplinar, sendo mobilizados e integrados saberes 

dos diversos conteúdos funcionais, com a principal finalidade de capacitar o cliente para a satisfa-

ção das suas necessidades. 

Neste sentido, a nossa proposta de implementação do programa de TMC para a pessoa 

adulta com psicose, foi aceite por toda a equipa do HD, na medida em que o treino, na eficácia da 

sua ação, potencializa a capacidade metacognitiva da pessoa, facilitando assim o processo de re-

solução de problemas (Moritz et al., 2017). 

Decorrentes do processo de avaliação contínua do estado de saúde mental dos clientes, 

foram igualmente propostas e aceites pela equipa, a realização de uma sessão psicoeducativa pro-

motora da adesão à terapêutica e a realização de uma sessão de Mindfulness catalisadora de maio-

res níveis de relaxamento nos clientes. 
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Em complementaridade da análise precedente, dedicamo-nos agora à terceira competência 

do EEESMP, alusiva a capacidade de ajudar “(..) a pessoa ao longo do ciclo de vida, integrada 

na família, grupos e comunidade a recuperar a saúde mental, mobilizando as dinâmicas pró-

prias de cada contexto.” (Regulamento nº515/2018, de 7 de agosto, p.21428). 

 Deste modo após a recolha de dados de uma avaliação abrangente, foi necessária a “Siste-

matização, análise dos dados, determinação do diagnóstico de saúde mental, identificação dos re-

sultados esperados, planeamento, desenvolvimento e negociação do plano de cuidados com o cli-

ente e a equipa de saúde.”  (Regulamento nº515/2018, de 7 de agosto, p.21428). 

 A aquisição desta competência, abrange assim, todo o processo de elaboração do programa 

de TMC para a pessoa com psicose. 

Como referido anteriormente, o objetivo geral do programa cinge-se à capacidade do cli-

ente em desenvolver conhecimento acerca da cognição humana, de modo a potencializar o seu 

processo de resolução de problemas, com foco na promoção da Saúde mental, no âmbito da pre-

venção, diagnóstico e intervenção face a respostas humanas desadaptadas que provocam sofri-

mento, alguma alteração ou doença mental (Moritz et al., 2017). 

 Todas as intervenções planeadas para a execução do Treino, foram sustentadas em evidên-

cia científica, requerendo de nós, o estudo aprofundado da temática, nomeadamente da eficácia do 

TMC em pessoas com psicose, o que nos permitiu reunir os resultados em jeito de revisão integra-

tiva da literatura. Adicionamos, que a realização do Curso de Treino Metacognitivo, revestiu-se 

de extrema importância, não só na aquisição de conhecimentos teóricos, como na revelação de um 

magnífico instrumento, potenciador do nosso autoconhecimento. 

 A realização do diagnóstico da situação, juntamente com a avaliação abrangente das ne-

cessidades, permitiu-nos projetar e planear a formulação do programa de TMC. 

 Assim, já num progredir da relação terapêutica, na fase de identificação (Peplau, 1991), os 

clientes tiveram conhecimento do programa, quanto ao seu conjunto de intervenções, e de todos 

os recursos que teriam ao seu dispor para a sua execução.   
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Este conhecimento por parte dos clientes, viabilizou em si, o consentimento dos mesmos 

para integrar o programa. 

Dado o consentimento, emergidos num processo de avaliação diagnóstica contínua, proce-

demos à realização de uma entrevista inicial a todos os clientes do HD, na qual aplicámos dois 

instrumentos de avaliação (Escala do Insight Cognitivo de Beck e a Subescala de Delírios da PSY-

RATS). 

Todo este processo de avaliação e recolha de dados, permitiu-nos a definição de diagnós-

ticos de enfermagem e de indicadores de resultado sensíveis em saúde mental, fundamentados na 

linguagem CIPE® (ICN, 2019) e no Padrão de Documentação de Enfermagem de Saúde Mental 

e Psiquiátrica (Sequeira, 2018). 

Nesta medida, todos os clientes, apresentaram como diagnósticos de enfermagem, Delírio 

Presente e Consciencialização comprometida, sendo definidos como indicadores de resultado, res-

petivamente, a diminuição da atividade delirante em 50% dos participantes no programa de TMC 

e o aumento do nível de consciencialização em 50 % dos participantes do programa de TMC. 

Ancorados às necessidades e diagnósticos identificados, procedemos ao planeamento do 

programa de TMC, sendo este processo sistematicamente supervisionado pela docente e enfer-

meiro orientador, tendo sempre em consideração as características do grupo de clientes. 

Nesta medida, foi por nós projetado e implementado, o programa de TMC a uma população 

adulta, num total de sete clientes, com sintomatologia psicótica presente, com o máximo desígnio 

de reduzir a atividade delirante e aumentar a consciencialização dos clientes. 

Acrescentamos neste ponto, que inicialmente teríamos uma população de oito clientes, to-

davia, a nossa capacidade de avaliação diagnóstica compreensiva4, permitiu identificar alterações 

no estado de saúde mental de um cliente, tendo este necessitado uma intervenção individual, quer 

 
4 A referida avaliação diagnóstica compreensiva foi mencionada anteriormente na análise dos resultados do projeto e 
encontra-se no Apêndice XII. 



 
 

 
abr-21 | Página 81 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

de enfermagem, quer médica e posterior internamento, sendo que, até ao final do programa, man-

tiveram-se sete clientes. 

Esta processo de avaliação diagnóstica enforma por si só uma intervenção de Case Mana-

gement, na qual foi realizada a gestão de cuidados, integrando as necessidades do cliente, por meio 

de um processo de avaliação e planeamento de intervenções, com a finalidade de prestar cuidados 

diretos à pessoa, ou encaminhá-la para outras respostas de saúde mais ajustadas, assegurando a 

continuidade e acessibilidade dos cuidados (Gago & Santos, 2009; OE, 2018). 

No presente caso, após a sessão de TMC, foi prestado Apoio Emocional5 ao cliente, tendo 

surgido a necessidade de encaminhamento para observação médica, após diagnóstico de uma acen-

tuação da atividade delirante.  

Todo o nosso processo de raciocino clínico, associado à metodologia de gestão de caso, 

assenta no modelo de Stepped care, uma abordagem realizada de modo progressivo, no qual após 

a realização da primeira avaliação, o cliente é encaminhado para um determinado step (escalão) 

tendo em conta a sua sintomatologia, sendo a primeira intervenção, menos intrusiva que as seguin-

tes (Cordeiro, 2020). O escalonamento de cuidados exige assim, um trabalho em colaboração en-

fermeiro-cliente e enfermeiro-outros níveis de prestação de cuidados, abrangendo o Case Mana-

gement, a interligação com os cuidados de saúde primários e especializados, e a coordenação dos 

cuidados, sustentado na evidência científica (Cordeiro, 2020). 

Ao longo da realização do programa, foram também identificadas necessidades quanto à 

gestão e adesão ao regime medicamentoso, dado que, durante as sessões, cinco clientes referiram 

que por diversas vezes teriam deixado de tomar a medicação por se terem sentido melhor. Conse-

quentemente, decidimos, após o término do programa de TMC, realizar uma sessão psicoeducativa 

como foco na promoção da adesão à terapêutica por parte dos clientes.  

No mesmo sentido, foram identificadas manifestações de ansiedade e inquietação na vi-

vência da situação pandémica da COVID-19 por parte do grupo, o que nos levou ao planeamento 

 
5 Intervenção de enfermagem exclusiva do EEESMP (Sequeira, 2018). 
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e execução de uma sessão de Mindfulness com foco na respiração, com o propósito de promover 

um maior nível de relaxamento nos clientes. 

O conjunto das intervenções de enfermagem supracitadas sustentam uma prática especia-

lizada em saúde mental que enforma por si só o processo de aquisição e desenvolvimento da última 

competência do EEESMP.  

Assim, o EEESMP deve, na sua práxis, prestar “(...) cuidados psicoterapêuticos, sócio 

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

zando o contexto e dinâmica individual, familiar de grupo ou comunitário, de forma a man-

ter, melhorar e recuperar a saúde.” (Regulamento nº515/2018, de 7 de agosto, p.21430). 

Para otimizar o desenvolvimento desta competência, procedemos ao planeamento, execu-

ção e avaliação de um conjunto de 10 intervenções, representadas no seguinte quadro: 

Quadro 4.   Intervenções planeadas e executadas durante o estágio final. 

Intervenção I 1ª sessão de treino metacognitivo - Atribuição- culpar e atribuir o crédito a si próprio 

Intervenção II 2ª sessão de treino metacognitivo - Saltar para as conclusões I 

Intervenção III 3ª sessão de treino metacognitivo - Mudar crenças 

Intervenção IV 4ª sessão de treino metacognitivo - Empatizar I 

Intervenção V 5ª sessão de treino metacognitivo - Memória 

Intervenção VI 6ª sessão de treino metacognitivo - Empatizar II 

Intervenção VII 7ª sessão de treino metacognitivo - Saltar para as conclusões II 

Intervenção VIII 8ª sessão de treino metacognitivo - Autoestima e Humor 

Intervenção IX Sessão psicoeducativa – Adesão ao regime medicamentoso 

Intervenção X Sessão Psicoeducativa e Psicoterapêutica – Prática meditativa baseada em Mindfulness 

com foco na respiração 

 

A realização das primeiras oito sessões sustentou o TMC, sendo que, em cada sessão, foram 

abordados vários estilos de pensamento associados ao desenvolvimento da infraestrutura cognitiva 

da ideação delirante.  
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Neste sentido, a realização do TMC para a Psicose (Moritz et al., 2017) teve uma ação 

psicoterapêutica e psicoeducativa no grupo de clientes, sendo que: 

No módulo 1 – foi trabalhada a tendência que as pessoas com psicose têm para mono cau-

salizar as situações, conseguindo o grupo, no fim do TMC, compreender que existem várias expli-

cações para um só acontecimento; 

No módulo 2 e 7 – trabalhou-se com os clientes, a tendência que as pessoas com psicose 

grave têm para tomar decisões precipitadas, conseguindo o grupo, no fim do TMC, compreender 

que deverão ter em consideração toda a informação do ambiente que lhes rodeia para tomarem 

uma decisão de modo a não se precipitar numa avaliação errada da situação; 

No módulo 3 – foi analisada em grupo a tendência que as pessoas com sintomatologia 

positiva, nomeadamente delírios, têm em desenvolver crenças fixas e inabaláveis. Neste sentido 

foram realizados uma série de exercícios que permitiram desenvolver nos clientes uma maior cons-

ciência quanto à veracidade das suas crenças; 

No módulo 4 e 6 – foi promovida a capacidade empática do grupo, através da realização 

de uma série de exercícios nos quais se trabalhava o reconhecimento de emoções e expressões 

faciais; 

No módulo 5 – foi trabalhada a dificuldade em discernir memórias verdadeiras e falsas, 

comum nas pessoas com psicose, por meio da realização de exercícios que mostravam que não 

deveriam confiar em pleno nas suas memórias, pois a memoria é falível; 

 No módulo 8 – foram realizados exercícios de restruturação cognitiva associados às alte-

rações de humor e de autoestima, nomeadamente, humor deprimido e baixa autoestima, promo-

vendo-se uma maior autoestima e melhoria do humor, através do ensino de estratégias de coping. 

A ação psicoterapêutica destas intervenções, sustentou-se numa “aplicação informada e 

intencional de métodos clínicos e posições interpessoais derivadas de princípios psicológicos es-

tabelecidos com o objetivo de auxiliar as pessoas a modificar seus comportamentos, cognições, 
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emoções e/ou outras caraterísticas pessoais em direções que os participantes considerem desejá-

veis.” (Sequeira, 2018, p.7). 

Por sua vez a ação psicoeducacional, compreende: 

 “(...) uma forma específica de educação. (...) destinada a ajudar pessoas com 
doença mental ou qualquer pessoa com interesse na doença mental, possibilitando a 
compreensão dos factos sobre uma ampla gama de doenças mentais, de forma clara e 
concisa. É também uma maneira de desenvolver compreensão e aprender estratégias 
para lidar com a doença mental e os seus efeitos (...)” (OE,2015b, p.17039). 

 

Numa análise qualitativa da ação psicoterapêutica e psicoeducacional do TMC, todos os 

clientes que participaram no treino referiram sentir-se satisfeitos com o seu efeito, sentindo um 

ambiente terapêutico de confiança, no qual foram respeitadas as suas capacidades e vulnerabilida-

des, tendo tido bastante impacto nas suas vidas, quer a nível individual, quer a nível familiar e 

social.  

Numa perspetiva individual, existiu referencia à diminuição de sentimentos de angústia e 

preocupação associados à atividade delirante, tal como, uma maior capacidade de autorreflexão 

aquando do processo de resolução de problemas.  

Quanto ao impacto familiar e social, foi-nos transmitido por alguns clientes, que as apren-

dizagens que realizaram durante o treino e a utilização do cartão amarelo, preveniu muitas vezes 

mal-entendidos a nível familiar, uma vez que, o treino lhes proporcionou um maior reconheci-

mento dos seus próprios pensamentos, incrementando a capacidade de autorreflexão.  

Outro fator de impacte a nível das relações interpessoais foi a referência e análise ao esti-

gma da doença mental, mencionado no módulo do humor e autoestima, favorecedor do processo 

de aceitação da cronicidade da doença. 

Foram diversas as expressões dos utentes ao terminar o treino, tais como: “Neste momento 

sou capaz de pensar melhor nas coisas”, “Os meus pensamentos são menos voláteis”, “Começo a 

ter dúvidas daqueles pensamentos fixos”, “Agora tenho menos discussões”. 
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Na mesma linha, os próprios psiquiatras fizeram referência aos efeitos benéficos do TMC, 

mencionando uma melhoria no contacto interpessoal e no processo comunicacional, tanto a nível 

verbal como não verbal, manifestada por uma maior capacidade de reflexão e resolução de pro-

blemas. 

Neste enquadramento, foi notável o impacto do TMC na melhoria clínica dos clientes, 

sendo o treino planeado e executado, com o desígnio de uma prática de ESMP de qualidade, asse-

gurando a satisfação do cliente, a promoção da saúde, prevenção de complicações, o bem-estar e 

o autocuidado, a adaptação, a redução do estigma e a promoção da inclusão social (OE,2015b). 

No que concerne à promoção da saúde, fomos capazes de realizar diagnósticos da situação 

de saúde mental do grupo, facilitando o planeamento das intervenções, a identificação de fatores 

protetores e de vulnerabilidade para a saúde mental dos clientes, a promoção da literacia em Saúde 

Mental e o reforço das redes de suporte, principalmente a relação com a família. 

Em complementaridade, a realização do TMC teve um grande impacto no processo de 

Adaptação, catalisando a capacidade metacognitiva dos clientes para o processo de resolução de 

problemas, favorecendo, por sua vez, a sua capacidade de adaptação às situações de vida que se 

lhe apresentam, tal como à sua condição de saúde mental. 

No tocante à promoção do bem-estar e autocuidado, as intervenções foram sempre realiza-

das com o principal propósito de potenciador a autonomia dos clientes, nomeadamente, quanto à 

capacidade de pensar sobre o próprio pensamento, facilitador do processo de resolução de proble-

mas para satisfação das suas necessidades. 

Ao longo do estágio final, foi também desenvolvida uma sessão psicoeducativa referente à 

adesão ao regime medicamentoso, sendo diagnosticado no grupo de clientes, comportamentos que 

comprometiam a gestão e a adesão à terapêutica, comuns nesta população (pessoas com perturba-

ção psicótica grave), com fortes repercussões na doença, quer na sua estabilização, quer no seu 

prognóstico, tornando-se assim um fator de preocupação a nível mundial (Descalço & Afonso, 

2018). 
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Neste âmbito, metaforizando uma jogada de xadrez, foram transmitidos conhecimentos no 

que concerne aos principais grupos de psicofármacos, causas da não adesão, benefícios da toma 

da medicação, e realizado o ensino de estratégias catalisadoras de uma maior gestão e adesão à 

terapêutica.  

Para a avaliação desta ação de educação para a saúde, foram aplicados um questionário pré 

e pós sessão (Apêndice XIV). 

Como resultados desta sessão, a maior parte dos clientes, antes da realização da sessão, 

apenas foi capaz de referir uma causa da não adesão, uma estratégia de adesão e um benefício 

associado à toma da medicação. No final, todos os clientes referiram mais do que duas causas, 

relativamente a cada item acima mencionado. 

Para além desta sessão, foi também planeada e executada uma sessão de prática meditativa 

baseada em Mindfulness com foco na respiração, com a finalidade de promover um maior relaxa-

mento ao grupo de clientes, dado que foi por nós identificado um aumento dos níveis de ansiedade 

associados à vivência de toda a situação pandémica da COVID-19. 

A prática de Mindfulness na sua função psicoterapêutica, tem o propósito de desenvolver 

a capacidade de autoconsciência, a awareness, quanto aos pensamentos, sensações e emoções, 

sendo promotor do relaxamento, diminuindo níveis de tensão e ansiedade (Demarzo & Garcia-

Campayo, 2017). 

Como mencionado, a sessão teve também uma componente psicoeducativa, sendo expli-

cado e entregue ao grupo de clientes, um panfleto (Apêndice XV), com o guião da sessão de Mind-

fulness para poderem posteriormente colocá-la em prática no seu domicílio.   

A avaliação desta sessão foi realizada por meio de dois questionários, pré e pós sessão 

(Apêndice XVI). 
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Para melhor compreensão dos resultados da sessão, produzimos o seguinte gráfico: 

Gráfico 9. Nível de relaxamento dos clientes pré e pós sessão de prática meditativa baseada em 

Mindfulness com Foco na Respiração. 

 
Legenda: Níveis de Relaxamento: 0 – Muito Relaxado; 1 – Relaxado; 2 – Pouco Relaxado; 3 – 

Alguma Tensão; 4 – Muito Tenso; 5 – Extremamente Tenso. 
 
Quanto à experiência vivenciada após a realização da sessão de Mindfulness, foram colo-

cadas quatro questões a cada um dos clientes, tendo sido obtido as seguintes respostas: 

Questão 1 - Ao longo da sessão sentiu alguma dificuldade? 

Respostas: 

Cliente 1 – “A única dificuldade que tive, foi de respirar pelo nariz”. 

Cliente 2 – “Não”. 

Cliente 3 – “Não”. 

Cliente 4 – “Um pouco”. 

Cliente 5 – “Não senti qualquer dificuldade”. 

Cliente 6 – “No início é um pouco difícil de concentrar”  
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Questão 2 – Foi capaz de concentrar-se na respiração ao longo da sessão? 

Respostas: 

Cliente 1 – “Fui capaz, mas havia alturas, que me dispersava” 

Cliente 2 – “Sim”. 

Cliente 3 – “Sim”. 

Cliente 4 – “Sim”. 

Cliente 5 – “Sim, fui capaz”. 

Cliente 6 – “Sim”. 

Questão 3 – Como se sentiu no final da sessão? 

Respostas: 

Cliente 1 – “Muito relaxada, sem stress”. 

Cliente 2 – “Relaxada”. 

Cliente 3 – “Bem”. 

Cliente 4 – “Muito Relaxado”. 

Cliente 5 – “Senti-me Muito Relaxado”. 

Cliente 6 – “Bem e relaxada”. 

Questão 4 – A realização da sessão foi benéfica para si? 

Respostas: 
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Cliente 1 – “Bastante benéfica”. 

Cliente 2 – “Sim”. 

Cliente 3 – “Sim”. 

Cliente 4 – “Sim”. 

Cliente 5 – “Sim, muito benéfica para mim”. 

Cliente 6 – “Sim”.  

 Numa perspetiva global, podemos inferir que a sessão de prática meditativa baseada em 

Mindfulness com foco na respiração atingiu o objetivo pretendido que seria aumentar o nível de 

relaxamento dos participantes da sessão.  

Quanto às dificuldades sentidas, estas prendiam-se com a utilização da máscara cirúrgica 

dificultando assim o processo respiratório e com a dificuldade de concentração na fase inicial da 

prática meditativa. Contudo 50 % do grupo não apresentou qualquer dificuldade. 

Quanto à capacidade de concentração, a grande maioria demonstrou que foi capaz de se 

concentrar nos seus próprios ciclos respiratórios, tendo havido apenas um cliente que referiu 

períodos de distractibilidade. 

Quanto à sensação de relaxamento, 100% dos clientes aumentaram o seu nível de 

relaxamento. 

Quanto ao benefício da sessão para os mesmos, 100% dos clientes referiram que, a sessão 

de Mindfulness com foco na respiração foi benéfica. 

Além das sessões mencionadas, realizámos em parceria com o enfermeiro orientador 

diversas intervenções, tais como: 

• Sessões de relaxamento muscular progressivo; 
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• Treino de competências sociais; 

• Intervenções de estimulação cognitiva; 

• Intervenções de estimulação física;  

• Intervenções psicoeducacionais no âmbito do estigma da doença mental; 

• Intervenções psicoeducacionais no âmbito da gestão da sintomatologia da doença 

mental; 

• Intervenções Psicoeducacionais no âmbito da manutenção de uma alimentação sau-

dável; 

• Intervenções Psicoeducacionais no âmbito da higiene do sono. 

Neste enquadramento, foi sempre nossa pretensão, prestar um cuidado holístico e de 

qualidade, centrado nas necessidades da pessoa, promotor de empowerment num processo de 

reabilitação psicossocial e ganho de autonomia, capacitando o cliente para a resolução dos seus 

problemas e satisfação das suas necessidades. 

 

3.3 COMPETÊNCIAS DE MESTRE 

 

Todo o ato de cuidar implica uma tomada de decisão, decisão esta que deverá ser sustentada 

numa atualização contínua a nível científico, técnico e humano (Nunes, 2018). 

Esta sede de conhecimento emergiu em nós desde os tempos de licenciatura, demons-

trando-se num desejo continuado de saber, de procurar, de questionar, de “(..) seguir a pista de um 

nome desconhecido, uma referência de um livro (...) aceder ao Mundo pela porta do conhecimento 
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e da compreensão” (Nunes, 2018, p. 44), com a máxima finalidade de nos aperfeiçoarmos cada 

vez mais e desenvolvermos boas práticas em Enfermagem. 

Neste enquadramento, pretendemos descrever o processo de aquisição de conhecimentos 

ao longo deste Curso de Mestrado em Enfermagem na área da saúde mental e psiquiatria, promotor 

do desenvolvimento de competências que enformam o grau de mestre. 

Assim, de acordo com a vigente legislação nacional, o grau de mestre é concedido aos que 

provem:  

“a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que: i) 
Sustentando-se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1.o ciclo, os desenvolva e 
aprofunde; ii) Permitam e constituam a base de desenvolvimentos e ou aplicações 
originais, em muitos casos em contexto de investigação;  
b) Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de 
resolução de problemas em situações novas e não familiares, em contextos alargados e 
multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua área de estudo;  
c) Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver 
soluções ou emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo 
reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas 
soluções e desses juízos ou os condicionem;  
d) Ser capazes de comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e raciocínios a elas 
subjacentes, quer a especialistas, quer a não especialistas, de uma forma clara e sem 
ambiguidades;  
e) Competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um modo 
fundamentalmente auto-orientado ou autónomo.” (artigo 15º, nº1, do Decreto-Lei nº 
65/2018, de 16 de agosto, p. 4162).  
 

Foi nossa intenção ao longo de Curso de Mestrado em Enfermagem desenvolver e integrar 

conhecimentos adquiridos anteriormente no primeiro ciclo de estudos, da Licenciatura em Enfer-

magem.  

Esta atualização de conhecimento deu-se maiormente nos primeiros dois semestres do 

Curso de Mestrado, no qual aprofundámos conhecimentos em múltiplas áreas de intervenção de 

enfermagem, sendo elas:  

• Epistemologia, ética e direito; 

• Formação e supervisão clínica; 
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• Gestão e governação clínica; 

• Investigação; 

• Políticas e modelos de cuidados de saúde; 

• Enfermagem de saúde mental e psiquiátrica; 

• Desenvolvimento pessoal em saúde mental 

• Avaliação diagnóstica e intervenção terapêutica; 

• Relação de ajuda em saúde mental; 

• Saúde mental no envelhecimento; 

A aquisição e desenvolvimento de todo este conjunto de saberes em complementaridade 

com a nossa experiência profissional de cerca de 12 anos na área da saúde mental e psiquiatria, 

permitiu-nos o desafio de planear e executar um projeto de intervenção clínica, com a aplicação 

de um Programa de Treino Metacognitivo para a pessoa com psicose, sendo esta uma intervenção 

desconhecida por nós e bastante recente na sua evidência científica.  

Nesta perspetiva, adotando a ótica de Benner (2001) todas as nossas aprendizagens acadé-

micas em adição ao nosso conhecimento experiencial, sustentam um processo de maior segurança 

para uma práxis competente. 

A realização do programa de TMC, exigiu de nós uma grande responsabilidade quanto ao 

processo de tomada de decisão, perante a execução de uma intervenção exclusiva do EEESMP, 

assumindo a liderança do processo desde o primeiro momento. Não obstante, esta tomada de de-

cisão foi sempre partilhada, passo a passo, com a docente e o enfermeiro orientador. 
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A implementação do treino, potenciou em nós uma constante atualização no que concerne 

à nossa capacidade comunicacional, desenvolvendo e aprimorando competências de comunicação 

verbal, nomeadamente a utilização de reflexos. 

A manutenção deste processo comunicacional foi possível, graças ao suporte da sua coluna 

vertebral, a relação terapêutica, o encontro com o outro, com as suas experiências e necessidades, 

tendo sempre em consideração a manutenção dos limites da mesma, através da assimilação e ges-

tão de processos de transferência e contratransferência.  

Citando Nunes (2018), 

“Para uma praxis de enfermeiro, requerem-se capacidades nucleares: de ser ca-
paz de respeitar-se e respeitar o outro; de estabelecer, manter e terminar relações de 
ajuda; de se constituir recurso para o Outro; de promover o autocuidado e o desenvol-
vimento das potencialidades da pessoa;"(p.32) 

 

No mesmo sentido, a relação interpessoal com a pessoa cuidada revelou ser uma magnífica 

ferramenta de autoconhecimento, permitindo-nos, por meios de sucessivos encontros, experienciar 

o outro, num percurso de crescimento e aprendizagem mútua, entre nós e o cliente, mobilizando-

nos por si só, como instrumento terapêutico (Peplau, 1991; Townsend, 2011). 

Toda esta práxis relacional encontra-se por sua vez, subjugada a um profundo processo de 

reflexão, propositado para um melhor entendimento de nós próprios e do Outro, fonte de insight 

que nos permite responder a situações futuras, com maior congruência (Nunes, 2018).  

Além das componentes ética e humana, importa citar o desenvolvimento de habilidades 

científicas realizado ao longo do estágio, tais como a nossa capacidade de avaliação diagnóstica 

em saúde mental, implementação e execução de um programa de intervenção na prática clínica de 

ESMP e a realização de uma revisão integrativa da literatura. 
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Em soma a estas capacidades, acrescentamos a nossa competência em divulgar os resulta-

dos do programa de TMC e da revisão integrativa6, por meio de uma sessão formativa, à equipa 

multidisciplinar do HD.  

Ancorados à teoria de Carper (1978), ao longo do estágio final, tivemos a oportunidade de 

desenvolver os quatro padrões fundamentais de conhecimento: 

1) Empírico – resultado de um processo de investigação científica, atestado com a 

realização da revisão integrativa da literatura; 

2) Estético – remetendo-nos ao desenvolvimento das nossas habilidades diagnósticas 

e comunicacionais, e da nossa capacidade criativa na realização do TMC; 

3) Pessoal – demonstrado na capacidade de estabelecer uma relação terapêutica, atra-

vés da qual, num processo reflexivo e de crescimento mútuo (enfermeiro-cliente), 

se promove a satisfação das necessidades do cliente; 

4) Ético – fruto da prestação de cuidados fundamentados na ética e deontologia pro-

fissional. 

Num processo de aprendizagem contínua, ao longo do Curso de Mestrado, para um maior 

enriquecimento da prática de enfermagem especializada, realizámos a seguinte formação adicio-

nal: 

• 3/4/2020: Participação na Palestra Prevenção e Controlo da Infeção por SARS 

COV-2: EPI (Equipamento de Proteção Individual) (Anexo V); 

• 02/11/2020 – 20/11/2020: Realização de curso de formação Profissional - Questões 

de Género em Comportamentos Aditivos e Dependências [CAD] (Anexo VI); 

 
6 Esta encontra-se em processo de submissão a uma revista científica. 
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• 16/11/2020: Participação no Third International Workshop on Gerontechnology 

(Anexo VII). 

• 27/07/2020: Realização de curso de formação profissional - Competência Trans-

cultural na Saúde (Anexo VIII); 

• 29/10/2020 – 30/10/2020: Participação no XI Congresso d’A Sociedade Portuguesa 

de Enfermagem de Saúde Mental, subordinado ao tema “Mais Saúde Mental” 

(Anexo IX); 

• 13/11/2020: Participação no 2º Meeting dos Enfermeiros da Secção Regional do 

Sul “Enfermagem para a Saúde no Mundo” (Anexo X); 

• 19/11/2020 – 20/11/2020: Participação no III Encontro das Secções da SPPSM [So-

ciedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental] (Anexo XI); 

• 26/11/2020 – 27/11/2020: Participação no 8º Congresso Internacional dos Hospitais 

" Saúde 6.0: Pessoas e Tecnologia"(Anexo XII); 

• 25/11/2020 – 27/11/2020: Participação no Encontro Nacional de Profissionais de 

CAD. (Anexo XIII); 

• 02/12/2020 – 03/12/2020: Participação no 1º Colóquio Ibero-Americano de Saúde, 

Educação e Representações Sociais (Anexo XIV); 

• 5 /1/2021 -26/2/2021: Realização do Curso de Treino Metacognitivo na Psicose. 

Face ao exposto, ao longo do Curso de Mestrado em Enfermagem, cremos ter desenvolvido 

as competências essenciais para que nos seja outorgado o grau de Mestre em Enfermagem. 
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CONCLUSÃO 

Concluindo este trabalho, atrevemo-nos a dizer que isto não é o término de um percurso, 

mas sim o início de um caminho de descobertas. A descoberta do Outro, como ele se nos apresenta, 

como ele nos faz sentir e se sente, como em relação crescemos e aprendemos mutuamente, co 

construindo um trilho favorecedor de um processo adaptativo para o cliente.  

Fruto dessa relação terapêutica, com forte inspiração peplauiana, integrámos o contexto de 

cuidados na nossa práxis, pois entendemos que todo o cuidado carece de um contexto, e nesse 

sentido escolhemos o HD como o propício para desenvolver as nossas intervenções no âmbito do 

planeamento e execução de um programa de TMC para pessoas com psicose, favorecedor do pro-

cesso de recovery do cliente. 

Para fundamentar a prestação de cuidados, sustentados na evidência científica, recorremos 

à revisão da literatura sobre a temática do TMC e sua eficácia na pessoa com psicose. 

Deste modo, após a realização de um processo de avaliação diagnóstica, utilizando como 

recurso a técnica de entrevista e duas escalas como instrumentos de avaliação, da atividade deli-

rante e do insight cognitivo dos clientes, definimos como diagnósticos de enfermagem, respetiva-

mente, Delírio Presente e Consciencialização Comprometida. 

Como indicadores de resultados sensíveis à prática de ESMP, definimos a diminuição da 

atividade delirante e o aumento da consciencialização em pelo menos 50% dos clientes que parti-

ciparam no programa. 

Para colmatar as necessidades diagnosticadas foi implementado o TMC a uma população 

de sete clientes, com a realização de duas sessões por semana, num total de oito sessões. Cada 

sessão fazia referência a um módulo do TMC, no qual eram abordados diversos estilos de pensa-

mento disfuncionais. 

 Como principais resultados, após a realização do programa, recorrendo à mesma metodo-

logia de avaliação primária, verificámos na totalidade dos clientes, uma redução da atividade de-

lirante e um aumento da consciencialização. 
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 Estes resultados traduziram-se no alcance dos objetivos traçados para o programa de TMC. 

 Além do TMC, foram por nós planeadas e executadas duas intervenções de enfermagem, 

uma sessão de psicoeducação referente à promoção da adesão ao regime medicamentoso e uma 

sessão de prática meditativa baseada em Mindfulness com foco na respiração, ambas com resulta-

dos benéficos para os clientes. 

Ao longo do estágio final redescobrimos o processo de avaliação diagnóstica, o processo 

de raciocínio clínico inerente à mesma, e um conjunto de intervenções que nos permitiram prestar 

um cuidado especializado em ESMP, centrado no cliente/grupo/família, ancorados ao modelo de 

stepped care, providenciando o nosso contributo clínico através de intervenções especializadas do 

âmbito psicossocial, psicoeducacional e psicoterapêutico, com as principais finalidades de promo-

ver a saúde mental, prevenir a doença mental e reduzir as suas complicações. 

A redação do presente trabalho requereu a otimização da nossa capacidade reflexiva, com-

preendendo que através do mesmo, conseguimos explanar as atividades e intervenções desenvol-

vidas em estágio, promotoras da aquisição e desenvolvimento de competências, comuns do enfer-

meiro especialista, específicas do EEESMP e de mestre. 

Ao finalizar a escrita deste relatório reconhecemos o maior interesse pela Enfermagem de 

Saúde Mental e Psiquiátrica, promotor do nosso processo de awareness, sentindo que ainda temos 

muito caminho a percorrer e muitos conhecimentos a desenvolver, por forma a cuidar mais e me-

lhor, adotando sempre a premissa da qualidade e excelência dos cuidados.  
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ANEXO I 

Subescala de Avaliação - PSYRATS-Delírios 
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PSYRATS (PSYCHOTIC SYMPTOM RATING SCALES) 

(Validada para a população portuguesa por: Telles-Correia, D e Barbosa-Rocha, N, et al., 2017) 

 

 

 

PSYRATS – delírios 

INSTRUÇÕES GERAIS 

 

A entrevista estruturada que se segue tem como finalidade obter detalhes específicos acerca 

das diferentes dimensões das crenças delirantes. Relativamente às questões, a entrevista foi con-

cebida para cotar as experiências do paciente ao longo da última semana para a maioria dos itens. 

Existe uma exceção. Quando cotar a convicção, pergunte ao paciente acerca da sua convicção no 

momento da entrevista.  

 

Nome: 

Idade: 

Sexo:            M / F 

Diagnóstico: (se relevante) 

Período de tempo das crenças sobre os delírios (anos): 

Por favor, especifique os delírios: 
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DELÍRIOS: CRITÉRIOS DE COTAÇÃO 

 

1. QUANTIDADE DE PREOCUPAÇÃO COM OS DELÍRIOS  

Quanto tempo despende a pensar nas suas crenças? - o tempo todo, diariamente, semanalmente, 

etc?  

0. Ausência de delírios ou delírios em que o paciente pensa menos do que uma vez por se-

mana.  

1. O paciente pensa sobre as suas crenças pelo menos uma vez por semana  

2. O paciente pensa sobre as suas crenças pelo menos uma vez por dia 

3. O paciente pensa sobre as suas crenças pelo menos uma vez por hora  

4. O paciente pensa sobre as suas crenças de forma contínua ou praticamente contínua. O 

paciente apenas consegue pensar outras coisas por alguns segundos ou minutos.  

 

2. DURAÇÃO DA PREOCUPAÇÃO COM OS DELÍRIOS  

Quando as crenças vêm à sua mente, por quanto tempo persistem? - Poucos segundos/mi-

nutos/horas, etc.?  

0. Ausência de delírios  

1. Pensamentos sobre as crenças duram por alguns segundos, pensamentos fugazes  

2. Pensamentos sobre as crenças duram vários minutos  

3. Pensamentos sobre os delírios duram pelo menos uma hora  

4. Pensamentos sobre os delírios duram normalmente por várias horas de cada vez  

 

3. CONVICÇÃO (no momento da entrevista)  

Neste momento, o quanto está convencido de que as suas crenças são verdadeiras? Pode 

estimar numa escala de 0 a 100, em que 100 corresponde a totalmente convencido e 0 significa 

que não está nada convencido?  
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0. Nenhuma convicção 

1. Baixa convicção na realidade das crenças, menos de 10%  

2. Algumas dúvidas relativas à convicção nas crenças, entre 10-49%  

3. A convicção nas crenças é bastante forte, entre 50-99%  

4. Convicção de 100%  

 

4. QUANTIDADE DE DISTRESS (ANGÚSTIA)  

As suas crenças causam-lhe stress (angústia)?  

Em quanto do seu tempo causam-lhe stress (angústia)?  

 

0. As crenças nunca causam stress (angústia) 

1. As crenças causam stress (angústia) numa minoria das situações 

2. As crenças causam stress (angústia) em menos de 50% das situações  

3. As crenças causam stress (angústia) na maioria das situações quando ocorrem em 

51-99% do tempo  

4. As crenças causam sempre stress (angústia).  

 

5. INTENSIDADE DO DISTRESS (ANGÚSTIA)  

Quando as crenças lhe causam stress (angústia), qual a severidade de como se 
sente?  

 

0. Nenhum stress (angústia) 

1. As crenças causam stress (angústia) ligeiro 

2. As crenças causam stress (angústia) moderado 

3. As crenças causam stress (angústia) marcado 

4. As crenças causam stress (angústia) extreme, não poderia ser pior 
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 6.  DISRUPÇÃO NA VIDA CAUSADA PELAS CRENÇAS  

Qual a quantidade de disrupção que as suas crenças lhe causam? 

-Impedem que trabalhe ou que realize alguma atividade do dia-a-dia? 

-Interferem nos seus relacionamentos com amigos e/ou família? 

-Interferem com a capacidade de cuidar de si próprio, e.g., tomar banho, mudar de roupa, etc.?  

0. Nenhuma disrupção na vida, o paciente é capaz de manter uma vida independente sem 

problemas nas competências de vida diária. É capaz de manter relacionamentos familiares 

e sociais (se presentes) 

1. As crenças causam uma quantidade mínima de disrupção na vida, e.g., interferem com a 

concentração embora o paciente seja capaz de manter atividades do dia-a-dia e relaciona-

mentos sociais e familiares, bem como manter uma vida independente sem apoio  

2. As crenças causam uma quantidade de disrupção moderada na vida causando alguma per-

turbação nas atividades do dia-a-dia e nas atividades sociais e familiares. O paciente não 

está no hospital embora possa viver numa residência apoiada ou receber ajuda adicional 

com as competências de vida diária.  
3. As crenças causam uma disrupção severa na vida de tal forma que normalmente é necessária a 

hospitalização. O paciente é capaz de manter algumas atividades diárias, cuidados pessoais e rela-

cionamentos enquanto está no hospital. O paciente pode também viver numa residência apoiada 

mas experienciar uma disrupção severa na vida em termos das atividades, competências da vida 

diária e/ou relacionamentos.  

4. As crenças causam uma disrupção completa da vida diária que requer hospitalização. O paciente é 

incapaz de manter qualquer atividade da vida diária e relacionamentos sociais. Ocorre também uma 

disrupção severa ao nível dos cuidados pessoais.  
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DELÍRIOS: FORMULÁRIO DE COTAÇÃO 

 

                                                                                                                                    SCORE 

 

1. QUANTIDADE DE PREOCUPAÇÃO  

2. DURAÇÃO DE PREOCUPAÇÃO  

3. CONVICÇÃO  

4. QUANTIDADE DE ANGÚSTIA  

5. INTENSIDADE DE ANGÚSTIA  

6. DISRUPÇÃO  
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ANEXO II 

Escala de Insight Congnitivo de Beck  
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Escala de Insight Cognitivo de Beck (BCIS) 

(Traduzido e adaptado para Portugal por Pinho, Sampaio, Sequeira, Martins e Ferré-Grau, 2020) 

 

Por favor, leia com atenção as afirmações abaixo e coloque uma cruz na resposta que mais se adequa à sua 

opinião, de entre as seguintes opções: “Discordo totalmente”, “Concordo ligeiramente”, “Concordo muito” 

e “Concordo totalmente”. Não há respostas certas ou erradas, apenas queremos saber a sua opinião sobre 

as frases seguintes.  

 Discordo 
totalmente 

Concordo 
ligeiramente 

Concordo 
muito 

Concordo 
totalmente 

1. Por vezes interpretei erradamente atitudes de 
outras pessoas em relação a mim. 

    

2. As minhas interpretações acerca das minhas 
vivências estão sempre corretas. 

    

3. Outras pessoas podem compreender a causa 
das minhas vivências invulgares melhor do 
que eu. 

    

4. Já tirei conclusões rápido demais.     

5. Algumas das minhas vivências que parece-
ram muito reais podem ter sido fruto da mi-
nha imaginação.  

    

6. Algumas das ideias acerca das quais estava 
certa/o acabaram por se revelar erradas. 

    

7. Se algo parece certo, então é porque está 
certo. 

    

8. Mesmo quando eu sinto fortemente que es-
tou certa/o, posso estar errada/o.  

    

9. Eu sei melhor do que qualquer outra pessoa 
quais são os meus problemas. 

    

10. Quando as pessoas discordam de mim, geral-
mente elas estão erradas.  

    

11. Não posso confiar na opinião das outras pes-
soas acerca das minhas vivências. 

    

12. Caso alguém refira que aquilo em que acre-
dito está errado, estou disposta/o a conside-
rar essa hipótese.  

    

13. Posso sempre confiar nos meus próprios jul-
gamentos.  

    

14. Existe frequentemente mais do que uma ex-
plicação possível para a forma como as pes-
soas agem. 

    

15. As minhas vivências invulgares podem de-
ver-se ao facto de eu estar extremamente 
aborrecido ou stressado. 

    

  
Pinho, L. G., Sampaio, F., Sequeira, C., Martins, T., Ferré-Grau, C. (2020). Cognitive insight in psychotic patients institutionalized 
and living in the community: an examination using the Beck Cognitive Insight Scale. Psychiatry Research. 
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ANEXO III 

Cartão Amarelo e Vermelho do Treino Metacognitivo 
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CARTÃO AMARELO 

Treino Metacognitivo (TMC): “3 Questões” 

...caso se sinta insultado, ameaçado ou diminuído...?: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTÃO VERMELHO 

               Crise – a quem posso recorrer? 

 

Amigos/familiares 
 

 
O meu terapeuta/médico 
 
 

 

 
Aconselhamento telefónico 

 

 
Instituições em que confio 

 

 
 

                                              Moritz, Woodward, Hauschildt & Rocha, 2017 

 

 

 

1- Qual é a Evidência? 

Como sei disto? Trata-se de evidencia real, de boatos ou de especu-

lação? Será que sei toda a verdade? 

 

2- Pontos de vista alternativos? 

As pessoas em quem confio interpretariam esta situação de forma 

diferente? Estarei a tirar conclusões precipitadas? 

Será que avaliei a situação de forma sensata e objetiva? 

 

3- Mesmo que seja verdade...estarei a exagerar na minha reação? Estou 

a reagir apropriadamente?  

Estarei a reagir de forma apropriada? Será que vou estragar alguma 

coisa no futuro de exagerar na minha reação? Primeiro pensar – de-

pois agir! 
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ANEXO IV 

Certificado - Curso de Treino Metacognitivo 
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ANEXO V 

Certificado - Palestra Prevenção e Controlo da Infeção por SARS COV-2: 

EPI 
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ANEXO VI 

Certificado - Curso de formação Profissional - Questões de Género em 

Comportamentos Aditivos e Dependências 
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ANEXO VII 

Certificado - Third International Workshop on Gerontechnology 
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ANEXO VIII 

Certificado - Curso de formação profissional - Competência Transcultural na 

Saúde 
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ANEXO IX 

Certificado - XI Congresso d’A Sociedade Portuguesa de Enfermagem de 

Saúde Mental, subordinado ao tema “Mais Saúde Mental” 
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ANEXO X 

Certificado - 2º Meeting dos Enfermeiros da Secção Regional do Sul 

“Enfermagem para a Saúde no Mundo”. 
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ANEXO XI 

Certificado - Participação no III Encontro das Secções da SPPSM 
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ANEXO XII 

Certificado - 8º Congresso Internacional dos Hospitais " Saúde 6.0: Pessoas e 

Tecnologia" 
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ANEXO XIII 

Certificado - Encontro Nacional de Profissionais de CAD 
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ANEXO XIV 

Certificado - 1º Colóquio Ibero-Americano de Saúde, Educação e 

Representações Sociais 
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APÊNDICE I 

Resumo da Revisão Integrativa da Literatura 
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EVIDÊNCIAS DA UTILIZAÇÃO DO TREINO METACOGNITIVO NA PESSOA 

COM PSICOSE: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

 

Resumo 

Contexto: Numa sociedade com grande carga global de doença associada às perturbações mentais, 

é primordial o desenvolvimento de intervenções psicoterapêuticas como o treino metacognitivo 

para pessoas com psicose, coadjuvante do tratamento psicofarmacológico.  

Objetivo: Encontrar as evidências da utilização do treino metacognitivo na pessoa com psicose. 
Método de Revisão: Formulada a questão PICO, pesquisaram-se artigos publicados entre dezembro de 2017 

e dezembro de 2020, nas bases de dados: Complementary index; MEDLINE complete, Academic Search 

Complete, CINAHL Complete, ScienceDirect e eBook Index. O processo de avaliação metodológica foi 

realizado por dois revisores independentes, com recurso aos instrumentos de avaliação do Joanna Briggs 

Institute. Foram definidos os seguintes critérios de inclusão: full text, língua Portuguesa, Inglesa e 

Espanhola; descritor treino metacognitivo presente no resumo; documentos com referência ao treino 

metacognitivo em adultos; documentos com referência ao treino metacognitivo em grupo; documentos com 

referência ao treino metacognitivo nas pessoas com psicose; documentos com procedência ocidental. 

Resultados: Como principais resultados, após análise dos artigos incluídos, concluímos que, o 

treino metacognitivo aplicado em grupo, em pessoas com psicose, em contexto comunitário, de-

monstra eficácia quanto à redução da sintomatologia positiva (delírios e alucinações) e aumento 

dos níveis de insight clínico e cognitivo. 

Conclusão: O treino metacognitivo demonstra ser uma intervenção eficaz em pessoas com psicose, devendo 

por essa razão, ser desenvolvido em contexto da prática clínica de enfermagem de saúde mental e 

psiquiátrica. Sendo uma intervenção com recente implementação, emerge a necessidade contínua de 

investigação dos seus efeitos na população com sintomatologia psicótica, maiormente, nas variáveis da 

afetividade, funcionamento social, risco suicidário e recaídas.  

Palavras-Chave: Treino Metacognitivo, Saúde Mental ou Doença Mental ou Perturbação mental ou 

Doença psiquiátrica, psicose, ESMP. 
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APÊNDICE II 

Planeamento do Projeto de Estágio Final 
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Planeamento do Projeto 

 

Estudante: Iria Sazatornil Gonzalez                                  Orientador: Prof. Doutora Lucília Nunes 

Instituição: Centro hospitalar em território 

nacional. 

Serviço: Hospital de Dia de Psiquiatria 

Título do Projeto: Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica - Programa de Treino Meta-

cognitivo na pessoa com psicose em contexto de Hospital de Dia. 

 

Objetivos (geral e específicos, centrados na resolução do problema) 

 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver o programa de Treino Metacognitivo [TMC] nas pessoas com psicose, clientes do Hospital de 

Dia [HD], com o desígnio de reduzir a atividade delirante e aumentar o nível de consciencialização. 

 

OBJETIVOS Específicos  

1 - Realizar o diagnóstico da situação no que concerne às necessidades de intervenção de enferma-

gem a desenvolver no HD. 

2 - Realizar avaliação diagnóstica inicial aos clientes do HD. 

3 - Realizar sessão formativa à equipa multidisciplinar que integra o HD acerca do programa de TMC 

para pessoas com psicose. 

4 - Realizar avaliação da sessão formativa realizada à equipa multidisciplinar que integra o HD. 

5 - Desenvolver competências de investigação no âmbito de responder à questão de investigação: 

Quais são as evidências da utilização do TMC na pessoa com psicose? 

6 - Divulgar os resultados da revisão integrativa da literatura 

7 - Realizar um ciclo de 8 módulos do programa de TMC. 

8 - Avaliar os resultados das intervenções (programa de TMC). 

9 - Divulgar os resultados das intervenções (programa de TMC). 

10 - Desenvolver competências comuns do enfermeiro especialista. 

11 - Desenvolver competências específicas do Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e Psiquiá-

trica [EESMP]. 

12 - Desenvolver competências de mestre. 

 

Identificação dos profissionais do serviço com quem vai articular a intervenção (chefia direta, orien-

tador, outros elementos da equipa, outros profissionais, outros serviços) 
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- Enfermeiro Chefe  

- Enfermeiro Orientador de estágio  

- Médico Psiquiatra  

- Psicólogo  

- Educador Social  

- Terapeuta Ocupacional  

 

Objetivos Específicos Atividades/Estraté-

gias 

a desenvolver 

Recursos Indicadores 

de Avaliação Humanos Materiais Tempo 

(Sema-

nas) 

1- Realizar o diagnóstico 

da situação no que con-

cerne às necessidades de 

intervenção de enferma-

gem a desenvolver no HD. 

 

- Realização de en-

trevista formal com o 

enfermeiro orienta-

dor, no que concerne 

às necessidades de 

intervenção de enfer-

magem a desenvol-

ver no HD. 

 

- Enfer-

meiro ori-

entador. 

- Compu-

tador. 

1 Realiza o diag-

nóstico da situ-

ação. 

 

 

 

 

 

2- Realizar avaliação diag-

nóstica inicial aos clientes 

do HD. 

 

- Apresentação for-

mal ao grupo de cli-

entes, explicitando 

qual a finalidade do 

projeto de estágio e 

do programa de 

TMC; realização de 

entrevistas individu-

ais e aplicação da es-

cala de Avaliação de 

Sintomas Psicóticos 

[PSYRATS] – Delí-

rios e da Escala de 

Insight Cognitivo de 

Beck [BCIS] aos par-

ticipantes do pro-

grama de TMC. 

- Equipa 

multidisci-

plinar do 

HD e clien-

tes do HD. 

 

-Compu-

tador; 

Processo 

Clínico; 

Papel 

para im-

pressão; 

Impres-

sora; Es-

cala PSY-

RATS – 

Delírios e 

da BCIS. 

2 

 

Realiza o pro-

cesso de avali-

ação diagnós-

tica inicial aos 

clientes do 

HD: 

1- Rea-

liza 

entre-

vista 

indivi-

dual, 

semi-

estru-

tu-

rada; 
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 2- Aplica 

a es-

cala 

PSY-

RATS 

– De-

lirios; 

3- Aplica 

a 

BCIS. 

3- Realizar sessão forma-

tiva à equipa multidisci-

plinar que integra o HD 

acerca do programa de 

TMC para pessoas com 

psicose. 

 

- Realização de ação 

de formação no 

âmbito do TMC 

dirigida aos 

profissionais de saúde 

que integram o HD. 

 

- Equipa 

multidisci-

plinar do 

HD; Prof. 

Doutora 

Lucília Nu-

nes 

 

- Compu-

tador e 

Projetor 

de ima-

gem. 

 

1 

 

Realiza ação 

de formação no 

âmbito do 

TMC à equipa 

multidiscipli-

nar que integra 

o HD. 

 

4-Avaliar a sessão forma-

tiva realizada à equipa 

multidisciplinar que inte-

gra o HD. 

 

- Avaliação de 

formação no âmbito 

do TMC dirigida aos 

profissionais de saúde 

que integram o HD 

com recurso ao 

questionário de 

avaliação da 

formação. 

 

- Equipa 

multidisci-

plinar do 

HD; Prof. 

Doutora 

Lucília Nu-

nes 

 

- Compu-

tador; 

Projetor 

de ima-

gem; pa-

pel; 

Impres-

sora; 

Questio-

nário de 

avaliação 

da forma-

ção. 

 

1 - Avalia a ação 

de formação no 

âmbito do 

TMC à equipa 

multidiscipli-

nar que integra 

o HD. 
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5- Desenvolver 

competências de 

investigação no âmbito de 

responder à questão de 

investigação: Quais são as 

evidências da utilização do 

TMC na pessoa com 

psicose? 

 

- Realização de uma 

revisão integrativa 

da literatura, respon-

dendo à questão de 

investigação: Quais 

são as evidências da 

utilização do TMC 

na pessoa com psi-

cose? 

 

- Prof. 

Doutora 

Lucília Nu-

nes, enfer-

meiro ori-

entador. 

 

-Compu-

tador; 

Internet; 

 

13 

 

- Realiza uma 

revisão inte-

grativa da lite-

ratura. 

 

6- Divulgar os resultados 

da revisão integrativa da 

literatura. 

 

- Realização de uma 

sessão formativa no 

que concerne à 

apresentação dos 

resultados obtidos na 

revisão integrativa da 

literatura. 

 

 

- Prof. 

Doutora 

Lucília Nu-

nes, e 

equipa 

multidisci-

plinar que 

integra o 

HD. 

 

- Compu-

tador e 

Projetor 

de ima-

gem; 

 

 

1 

 

- Realiza ses-

são de divulga-

ção. 

 

7- Realizar um ciclo de 8 

módulos do programa de 

TMC. 

 

- Realização de 

intervenções do 

âmbito 

psicoterapêutico e 

psicoeducacional, 

através da realização 

de sessões que 

englobem um ciclo de 

8 módulos do 

programa de TMC. 

- Enfer-

meiro ori-

entador, 

participan-

tes do pro-

grama e 

Prof. Dou-

tora Lucília 

Nunes. 

 

- Compu-

tador e 

Projetor 

de ima-

gem; 

 

 

4 

 

 

- Desenvolve 8 

sessões do pro-

grama de TMC 

com as pessoas 

que integram o 

programa. 
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8- Avaliar os resultados 

das intervenções (pro-

grama de TMC) 

 

-  Realização de en-

trevistas individuais 

e aplicação da Escala 

PSYRATS – Delírios 

e da BCIS aos parti-

cipantes do pro-

grama de TMC. 

 

- Partici-

pantes do 

TMC. 

 

 

- Compu-

tador, Pa-

pel para 

impres-

são; Im-

pressora; 

Escala 

PSY-

RATS – 

Delírios e 

BCIS. 

 

1 

 

Recolhe dados 

e avalia os re-

sultados da in-

tervenção (pro-

grama de 

TMC). 

 

 

 

 

9- Divulgar os resultados 

das intervenções (pro-

grama de TMC). 

 

 

- Análise dos 

resultados das escalas 

e questionários 

aplicados aos 

participantes do 

programa de TMC; 

- Exposição e 

discussão dos 

resultados do 

programa de TMC 

com a equipa 

multidisciplinar que 

integra o HD. 

 

- Equipa 

multidisci-

plinar do 

HD e Prof. 

Doutora 

Lucília Nu-

nes. 

 

- Compu-

tador e 

projetor 

de ima-

gem. 

 

 

2 

 

- Expõe e dis-

cute com a 

equipa multi-

disciplinar os 

resultados ob-

tidos com a in-

tervenção (pro-

grama de 

TMC).  

 

10- Desenvolver compe-

tências comuns do enfer-

meiro especialista. 

 

- Ao longo do estágio 

pretende-se o 

desenvolvimento de 

intervenções que 

integrem as 

competências 

comuns do 

enfermeiro 

especialista. 

- Equipa 

multidisci-

plinar do 

hospital de 

dia e Prof. 

Doutora 

Lucília Nu-

nes. 

 

- Compu-

tador; pa-

pel; pro-

jetor de 

imagem;  

 

18 

 

- Desenvolve e 

integra inter-

venções no âm-

bito das com-

petências co-

muns do enfer-

meiro especia-

lista na prática 

clínica. 
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 - Refere o de-

senvolvimento 

das competên-

cias no relató-

rio. 

 

 

 

11- Desenvolver compe-

tências específicas do 

EESMP. 

 

- Ao longo do estágio 

pretende-se o 

desenvolvimento de 

intervenções que 

integrem as 

competências 

específicas do EESMP. 

 

- Equipa 

multidisci-

plinar do 

HD e Prof. 

Doutora 

Lucília Nu-

nes. 

 

- Compu-

tador; pa-

pel; pro-

jetor de 

imagem; 

 

18 

 

- Desenvolve e 

integra inter-

venções no âm-

bito das com-

petências espe-

cíficas do 

EESMP na prá-

tica clínica. 

- Refere o de-

senvolvimento 

das competên-

cias no relató-

rio. 

 

12- Desenvolver compe-

tências de mestre. 

 

- Ao longo do estágio 

pretende-se o 

desenvolvimento de 

intervenções que 

integrem as 

competências de 

mestre. 

- Equipa 

multidisci-

plinar do 

HD e Prof. 

Doutora 

Lucília Nu-

nes. 

 

- Compu-

tador; pa-

pel; pro-

jetor de 

imagem; 

 

18 - Desenvolve e 

integra inter-

venções no âm-

bito das com-

petências de 

mestre na prá-

tica clínica. 

- Refere o de-

senvolvimento 

das competên-

cias no relató-

rio. 
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Cronograma - Estágio Final: 

 

Atividades: 

 

A - Entrevista ao enfermeiro orientador, para diagnóstico da situação. 

B - Apresentação ao grupo de doentes do HD e explanação de objetivos do projeto de estágio. 

C - Realização de sessão Formativa- Programa de TMC para os profissionais de saúde do HD de Psiquiatria. 

D - Entrevista e Aplicação de escalas para avaliação diagnóstica inicial dos participantes do programa de 

TMC. 

E - Realização do 1ºciclo do programa de TMC – Módulo 1- 8. 

F- Entrevista e Aplicação de escalas para avaliação dos resultados do programa de TMC. 

G- Exposição e discussão dos resultados do programa com o enfermeiro orientador e restantes profissionais 

do HD. 

H- Reunião de Avaliação com Enfermeiro Orientador. 

Mês/Ano/Sem
anas de 
Estágio/ 

 

Atividades 

Nov. 
2020 

Dez. 

2020 

Jan. 

2021 

Fev. 

2021 

Mar. 

2021 

Abr
. 

202
1 

1
ª 

2
ª 

3
ª 

4
ª 

5
ª 

6
ª 

7
ª 

8
ª 

9
ª 

10
ª 

11
ª 

12
ª 

13
ª 

14
ª 

15
ª 

16
ª 

17
ª 

18ª 

A                   

B                   

C                   

D                   

E                   

F                   

G                   

H                   

I                   

J                   

K                   

L                   
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I - Avaliação do Estágio Final. 

J – Desenvolvimento de intervenções que integrem as competências comuns do enfermeiro especialista. 

K – Desenvolvimento de intervenções que integrem as competências específicas do EESMP. 

L - Desenvolvimento de intervenções que integrem as competências de mestre. 

 

 

Cronograma de Atividades Académicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - Pesquisa bibliográfica sobre o TMC na Psicose e Teoria das Relações Interpessoais de H.Peplau. 

II - Entrega do Anteprojeto de relatório. 

III - Realização da questão de investigação – 1º etapa da revisão integrativa da literatura. 

IV - Pesquisa nas bases de dados científicas, de artigos científicos, teses de doutoramento e teses de mes-

trado que incidam a sua investigação no TMC na Psicose – 2ª etapa da revisão integrativa da literatura. 

V - Seleção e categorização dos estudos a incluir na revisão integrativa – 3ª Etapa da revisão integrativa da 

literatura. 

VI - Avaliação dos Estudos que integram a revisão integrativa da literatura – 4ª etapa da revisão integrativa 

da literatura. 

Mês/Ano/ 

 

Atividades 

Nov. 

2020 

Dez. 

2021 

Jan. 

2021 

Fev. 

2021 

Mar. 

2021 

Abr. 

2021 

Mai. 

2021 

Jun. 

2021 

I         

II         

III         

IV         

V         

VI         

VII         

VIII         

IX         

X         

XI         
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VII - Interpretação dos Resultados – 5ª etapa da revisão integrativa da literatura. 

VIII- Síntese dos dados – 6ª etapa da revisão integrativa da literatura. 

IX - Produção escrita de artigo científico – revisão integrativa da literatura. 

X – Produção escrita do relatório de estágio. 

XI - Entrega do Relatório de Estágio. 

 

Orçamento: 

 

Recursos Humanos: Não se prevê custos diretos associados, contudo, é de considerar a existência de custos 

indiretos tais como, o tempo dos profissionais da equipa, tempo do orientador em contexto e tempo do 

professor nas orientações tutoriais.  

 

Recursos Materiais: Não se prevê custos associados. 

 

 

Previsão dos constrangimentos e forma de os ultrapassar: 

 

Poderá existir dificuldade em manter o grupo de participantes até ao fim do programa de TMC devido às 

circunstâncias atuais no que concerne à pandemia da COVID-19. Alguns clientes poderão, eventualmente, 

ter dificuldade de acessos no que concerne à utilização de transportes públicos, contudo, sempre que re-

gressarem integrarão novamente o programa na fase em que estiver o mesmo, uma vez que o programa 

prevê essa flexibilidade, sendo necessário nestes casos, relembrar, individualmente, ao participante qual a 

principal finalidade da realização do programa de TMC, para que este se integre novamente no programa, 

tendo conhecimento do seu propósito.  

 

Data: 19/Novembro/ 2020         Assinatura: Iria Sazatornil Gonzalez            
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APÊNDICE III 

Planeamento e Sessão Formativa para os Profissionais de Saúde – “Programa 

de Treino Metacognitivo” 
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Plano de Sessão 1 

 

Sessão:  Programa de Treino Metacognitivo (TMC). 

 

Local: Hospital de Dia de Psiquiatria. 

 

Destinatários: Equipa multidisciplinar integrante do hospital de dia (médico psiquiatra, enfermeiros, 
psicólogo, educador social e terapeutas ocupacionais). 

 

Formador: Iria Gonzalez. 

 

Duração: Apresentação – 5 minutos 

                Desenvolvimento – 45 minutos 

                Avaliação – 10 minutos 

Objetivo Geral:  Dar a conhecer o Programa de TMC na doença mental grave (psicose). 
 
Objetivos Específicos: Conteúdos: 
Conhecer o enquadramento conceptual associado à 
doença mental grave e TMC. 
 

Explanação da conceptualização teórica e dados 
epidemiológicos no âmbito da doença mental grave 
(psicose)e TMC. 

Descrever o enquadramento do Projeto de Estágio 
“Programa de TMC na doença mental grave (psicose)” 
no âmbito das competências específicas do 
Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e 
Psiquiátrica (EESMP). 

Descrição do enquadramento do projeto de estágio 
com as quatro competências específicas do EESMP. 

Especificar quais os objetivos do TMC. 
 

Especificação dos objetivos gerais e específicos do 
TMC. 

Conhecer a estrutura e metodologia do TMC. 
 

Descrição da estrutura e metodologia utilizada no 
TMC (sessões por módulos). 

Apresentar os indicadores de resultados pretendidos 
com a realização do TMC. 
 

Apresentação dos indicadores de resultados a alcançar 
com aplicação prática do programa de TMC (aumento 
do nível de insight cognitivo e diminuição da atividade 
delirante). 

Deixar espaço para esclarecimento de questões. Esclarecimento de questões que possam ter surgido 
durante a sessão. 



 
 

 
abr-21 | Página 161 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

Metodologia: 

- Método expositivo 

- Método ativo  

Recursos: 

 

- Computador 

- Projetor de imagem 

- Folhas de papel 

 

Avaliação: 

 

- Questionário de avaliação da formação. 

 

 

 

Observações:  
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Programa de Treino 
Metacognitivo (TMC)

Formador /Discente : Iria Gonzalez, nº19737

Enfermeiro orientador de estágio: Filipa Paulo

Docente: Professora Doutora Lucília Nunes

Dezembro,2020

Sessão 
Formativa 
TMC

Objetivo Geral :
• Dar a conhecer o Programa de TMC na doença 
mental grave (psicose).

Objetivos Específicos: 
. Conhecer o enquadramento conceptual associado à 
doença mental grave e TMC.
. Descrever o enquadramento do Projeto de Estágio 
“Programa de TMC na doença mental grave 
(psicose)” no âmbito das competências específicas 
do Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e 
Psiquiátrica (EESMP).
. Especificar quais os objetivos do TMC.
. Conhecer a estrutura e metodologia do TMC.
. Apresentar os indicadores de resultados 
pretendidos com a realização do TMC.
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Enquadramento Concetual

• Plano de Ação sobre a Saúde Mental 2013-2020 (OMS, 2013) tem como princípios 
fundamentais:

- Cuidados com acessibilidade universal;
- Promoção dos direitos humanos;
- Prática baseada na evidência;
- Abordagens que abarquem todo o ciclo vital;
- Perspetiva Multissectorial;

- Empowerment das pessoas com perturbação mental e dependência psicossocial;

Enquadramento Conceptual

• As perturbações mentais, incluindo as do espetro da esquizofrenia, tem elevadas taxas de 
incapacidade, morbilidade e mortalidade (associado a doenças orgânicas e o suicídio) (OMS, 

2013).

• Nos países desenvolvidos as pessoas com perturbação mental grave não têm acesso a um 
tratamento (35-50%) (OMS,2013).

• Num estudo que engloba na sua análise 369 doenças e lesões em 204 países e 
territórios, as perturbações mentais são a principal causa de incapacidade, 
apresentando-se nas primeiras 25 causas em termos de carga da doença (anos 
de vida/ incapacidade – DALY (Disability-Adjusted Life Years) (GBD,2020).
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Enquadramento Conceptual

• Um dos objetivos a atingir no ano de 2020, segundo o Programa Nacional Para a
Saúde Mental, relaciona-se com a realização de mais 30% de ações de promoção da
saúde mental e de prevenção das doenças mentais (DGS,2017).

• Segundo a DGS (2017), entre 2012 e 2016 houve um aumento marcado do
consumo e prescrição de antipsicóticos.

• Atendendo às metas do PNSM (2017) para 2020, deve ser melhorada a “qualidade
da continuidade de cuidados, da reabilitação e da reintegração das pessoas com
perturbações psiquiátricas, nomeadamente das mais graves e incapacitantes”(p.14).

Enquadramento Conceptual

• Tal como preconizado na missão do PNSM (2017), pretende-se desenvolver
programas a nível nacional que promovam a integração dos cuidados de
saúde mental no sistema geral da saúde, abrangendo os hospitais, cuidados
continuados e cuidados de saúde primários com a principal finalidade de
melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde mental e dizimar a
institucionalização.

• Comparativamente à panorâmica europeia, Portugal é dos países com maior 
prevalência de perturbações psiquiátricas, cerca de 22,9%, sendo mais 
frequentes no grupo dos 18 aos 34 anos (CNS, 2019).
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Enquadramento Conceptual

• Os casos prevalentes de esquizofrenia têm vindo a aumentar, sendo que em 
2016 existiam 20,9 milhões de casos (GBD,2017).

• Verifica-se também um aumento progressivo dos YLD (anos vividos com 
incapacidade) nas pessoas com esquizofrenia (GBD, 2017).

• Comparado com outras perturbações , a esquizofrenia é menos prevalente, 
contudo a carga global de doença é substancial (Charlson et al.,2018).

Enquadramento Conceptual

• Caraterísticas essenciais que definem as Perturbações Psicóticas (DSM V) 
(American Psychiatric Association ,2014):

- Delírios (Ex: persecutório, somáticos, entre outros.);
- Alucinações (Ex: Auditivas, cinestésicas, visuais, entre outras.);
- Pensamento Desorganizado (Discurso);
- Comportamento Desorganizado (inclui estados de catatonia);
- Sintomas Negativos (diminuição da expressão emocional, avolia, anedonia, falta de 
sociabilidade, entre outros).
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Enquadramento Conceptual

Tratamento

Farmacológico (Atenção ao abandono da Terapêutica 
(não ter conhecimento da sua importância / efeitos 

secundários) (Pinho, Pereira & Chaves (2017).

Não Farmacológico (Ex. O TMC (Moritz, Woodward, 
Hauschildt & Rocha, 2017).

Enquadramento Conceptual

• Atualmente com o avançar da investigação científica no âmbito das
intervenções do foro psicoterapêutico complementares à psicofarmacologia,
o TMC surge como uma intervenção cognitivo-comportamental, capaz de
demonstrar efeitos positivos no que concerne a capacidade de metacognição
em pessoas com perturbações mentais, surgindo assim uma diferente
abordagem terapêutica (Moritz et al., 2017).
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Enquadramento do Projeto de Estágio “ Programa de 
TMC na doença mental grave (psicose)” no âmbito 
das competências específicas do EESMP (OE,2018)

• Principal Finalidade: 
- Desenvolver um programa de TMC com foco na promoção da saúde mental,
no âmbito da prevenção, diagnóstico e intervenção face a respostas humanas
desadaptadas que provocam sofrimento, alguma alteração ou doença mental.

ANível Específico, através do Programa de TMC, pretendo:
- Desenvolver a minha awareness , fruto das minhas vivências tanto a nível pessoal como
profissional, favorecendo a gestão das emoções e fenómenos contra transferenciais que
possam ocorrer;

- Assistir a pessoa / grupo no que concerne à otimização da saúde mental;
- Ajudar a pessoa , integrada num grupo a recuperar a saúde mental através da mobilização de
dinâmicas próprias de cada contexto;

- Prestar cuidados psicoterapêuticos, psicoeducacionais, sócio terapêuticos e psicossociais , à
pessoa ao longo do seu ciclo de vida, tendo em conta o contexto e a dinâmica do grupo,
catalisando a melhora, a manutenção e a recuperação da sua saúde.

Enquadramento do Projeto de Estágio “ Programa de TMC 

na doença mental grave (psicose)” no âmbito das 

competências específicas do EESMP (OE,2018)
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Objetivo Geral do Programa de TMC na 
doença mental grave (Psicose)

• Desenvolver o conhecimento acerca da cognição
humana de modo a potencializar o processo de
resolução de problemas.

(Moritz et al., 2017).

Objetivos 
Específicos 
do Programa 
de TMC na 
doença mental 

grave 
(psicose)

• Reduzir a atividade delirante das pessoas com 
doença mental grave (psicose) que realizam o 
programa de TMC;

• Promover o insight cognitivo das pessoas com 
doença mental grave (psicose) que realizam o 
programa de TMC.
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Enquadramento Conceptual

• COGNIÇÃO 
Função cerebral vinculada à aptidão pessoal para a aquisição e utilização da
informação com a finalidade de adaptabilidade ao ambiente, podendo
representar diversas funções: memória, orientação, raciocínio, atenção,
pensamento, entre outros (Sousa, Araújo & Silva, 2020; Townsend, 2011).

Enquadramento Conceptual

• METACOGNIÇÃO 
Capacidade de aprender a pensar sobre o nosso 
próprio pensamento, a pessoa aprende a gerir a 
informação de maneira a responder da forma mais 
adaptativa e apropriada (Sampaio, Pinho, Sequeira 
& Grau, 2020).

Fonte: Hélio Teixeira(2015)
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Enquadramento Conceptual

• TREINO METACOGNITIVO (TMC)
Surge no âmbito das intervenções do foro psicoterapêutico complementares à
psicofarmacologia, sendo considerada uma intervenção cognitivo-
comportamental, capaz de demonstrar efeitos positivos no que concerne a
capacidade de metacognição em pessoas com perturbações mentais, surgindo
assim uma diferente abordagem terapêutica (Moritz et al., 2017).

Enquadramento Conceptual

• APLICABILIDADE DO TMC 
- O TMC na Perturbação borderline da personalidade (Schilling, Moritz, Kriston, Krieger & Nagel, 
2018);

- O TMC na Perturbação obsessivo-compulsiva (Hauschildt, Schröder & Moritz, 2016);
- O TMC na Depressão (Jelinek, Schneider, Hauschildt & Moritz,2019)
- O TMC para Psicose (Versão portuguesa 6.3) (Moritz, Woodward, Hauschildt & Rocha, 2017) 

Endereço Eletrónico: https://clinical-neuropsychology.de/metacognitive_training/
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8 Módulos Nucleares 

O TMC para Psicose
(Versão portuguesa 6.3) 

(Moritz et al., 2017).

Erros Cognitivos comuns

Vieses na resolução de Problemas

2 Módulos Adicionais : Autoestima e Lidar com o Estigma.

Programa do TMC na Psicose
(Moritz et al., 2017).

• Background Profissional do Terapeuta:
. Poderá ser realizado por enfermeiros, psiquiatras, psicólogos e terapeutas 
ocupacionais com experiência com pessoas com doença mental grave (psicose).

• Setting :
. Sala sem ruídos e com boa luminosidade;

. Cadeiras em número suficiente e com a devida distância de segurança;

. Equipamento necessário para a projeção dos slides.
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Programa do TMC na Psicose
(Moritz et al., 2017).

• Critérios de Inclusão e Exclusão no TCM:
. O grupo alvo primário são pessoas com perturbações do espetro da esquizofrenia;
. Pode também ser ajustado para pessoas com outras perturbações , que no 
presente momento ou no passado manifestaram sintomas psicóticos tais como, a 
atividade delirante, ideias de referencia e alucinações;
. As pessoas que participam no TMC devem ser capazes de participar numa sessão 
inteira (Para pessoas com graves problemas de atenção poderá ser stressante);
. Se uma pessoa faltar a uma sessão, não será necessário a repetição do módulo, 
uma vez que o programa não se formula em estádios sequencias. 

Programa do TMC na Psicose
(Moritz et al., 2017).

• Ambiente:
. As sessões devem ser apresentadas com tempo, sem ser de modo apressado, 
incentivando a discussão do grupo;

. Promover a interação do grupo;

. Não forçar a participação;

. Realçar as regras básicas de envolvimento interpessoal;

. Criar um ambiente calmo e amigável, apresentando exercícios que sejam lúdicos, 
divertidos e interativos.



 
 

 
abr-21 | Página 173 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 

 

Programa do TMC na Psicose
(Moritz et al., 2017).

• Equipamento necessário:
. Folhas de papel A4;

. Computador;

. Projetor;

Programa do TMC na Psicose
(Moritz et al., 2017).

• Constituição do Grupo:
. De 3 a 10 elementos.

• Duração das sessões:
. De 45 a 60 minutos.
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Programa do TMC na Psicose
(Moritz et al., 2017).

• Número de módulos recomendados:
. Recomendado 2 ciclos de módulos, ou seja, 16 módulos, pois cada ciclo tem 8 
módulos. (No presente programa, apenas irá ser realizado um ciclo de 8 
módulos).

• Frequências das sessões:
. Recomendado 2 módulos por semana.

Programa do TMC na Psicose
(Moritz et al., 2017).

• Inicio das sessões:
. Discussão em grupo acerca da sessão anterior e trabalhos de casa realizados.

• Fim de cada sessão:
. Distribuição do trabalho de casa.
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Programa do TMC na Psicose
(Moritz et al., 2017).

• Durante a sessão:
. Se algum membro do grupo apresentar atividade psicótica evidente, não deve 
receber suporte ou ser desafiado perante os outros participantes;

. As ideias delirantes pessoais devem ser abordadas individualmente.

Programa do TMC na Psicose
(Moritz et al., 2017).

• Regras do Grupo:
• 1) Por favor chegue a horas.
• 2) O que é discutida nesta sala, fica nesta sala.
• 3) Por favor trate os outros de forma respeitosa.
• 4) Por favor ouça os outros e permita que terminem de falar.
• 5) Por favor mostre respeito pelas diferentes opiniões.
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Programa do TMC na Psicose
(Moritz et al., 2017).

6) Cada um decide por si próprio quanto e o que falará na frente do grupo.

7) Por favor fale na primeira pessoa (“Eu”) em vez de usar generalizações. 

8) Caso precise de abandonar a sessão mais cedo devido a algum compromisso, por 
favor informe-nos antes do inicio da sessão.

9) Os terapeutas terão todo o gosto em tirar qualquer dúvida que ficar no final da 
sessão.

. O documento com as regras de grupo deverá ser colocado na parede para que esteja 
acessível a todos os membros do grupo.

Programa do TMC na Psicose
(Moritz et al., 2017).

• No Final do TMC:
. São distribuídos pelos participantes dois cartões.

Cartão Amarelo – Questões a consultar sempre que necessário:
. Qual a evidência?

. Há pontos de vista alternativos?

. Mesmo que seja assim...estou a reagir de forma exagerada?

Cartão Vermelho – Neste cartão o participante é incentivado a escrever o nome e 
contactos telefónicos de pessoas e instituições que poderão contatar quando sentirem 
necessidade.
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Programa do TMC na Psicose
(Moritz et al., 2017).

• Ao iniciar o programa...
- Qualquer pessoa pode entrar no TMC a qualquer altura do ciclo.
- Cada vez que uma pessoa inicia o TMC deve ser-lhe explicado o que vai ser 
abordado no programa.

- Deverão ser explicados os termos de cognição e metacognição.

Programa do TMC na Psicose
(Moritz et al., 2017).

• Ao iniciar o programa...
- Vão ser abordados estilos de pensamento que podem induzir à atividade 
delirante.

- Esses vieses de pensamento não são apresentados em todas as pessoas que 
realizam o TMC, ao mesmo tempo.

- Todas as aprendizagens decorrentes do TMC deverão ser transferidas para a 
vida diária, sento este o desígnio deste programa.
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Programa do TMC na Psicose
(Moritz et al., 2017).

• Ao iniciar o programa...
- Para tal, regularmente ao longo do TMC , vão ser colocadas questões que 
enfatizam esta relação aprendizagem/dia-a-dia :

- “Porque estamos a fazer isto?”
- “De que forma tirar conclusões precipitadas contribui para a formação de falsas 
interpretações durante a psicose?”

- ” O que tem isto a ver com a psicose?”

Programa do TMC na Psicose
Módulo 1

(Moritz et al., 2017)

• ATRIBUIÇÃO – CULPAR E ATRIBUIR O CRÉDITO
A SI PRÓPRIO

- Objetivo: encontrar diversas explicações (atribuição a outro,
ao próprio, ou a fatores situacionais) para um determinado
acontecimento.

- Tarefa: os participantes vão ser encorajados a atribuir uma
explicação equilibrada e objetiva para cada situação
apresentada. Encontrar as razões para as diferentes situações
descritas. Por exemplo: “um amigo não me ligou”, o próprio
(ele não gosta de mim), os outros (ele esquece-se sempre de
ligar), uma situação ( o telemóvel ficou sem bateria);

Se tivesse jogado 
melhor, a outra equipa 
não teria marcado 
golo.

Benny-Kristin Fischer Produced for the MCT/Anfertigung für das MKT; © 
Arbeitsgruppe Neuropsychologie
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Módulo 2 e 7
Saltar Para Conclusões I e II

(Moritz et al., 2017)

• Objetivo: Aprender que devem reunir diversa informação e investir 
tempo suficiente para não tomar decisões precipitadas, favorecendo a 
resolução de problemas complexos;

• Tarefa: módulo 2 – são realizados vários exercícios, como por 
exemplo: apresentação de uma imagem em grau decrescente de 
fragmentação e os participantes devem guardar as suas impressões 
até que exista evidência que determine qual a imagem na sua 
totalidade;

módulo 7 – apresentados quadros de pintores , sendo que os 
participantes devem escolher o titulo do mesmo, tendo quatro opções.

O que visualiza na imagem?

reproduced with kind pemission by rockypointcollectibles.easystorecreator.net/ 

Módulo 3
Mudar crenças
(Moritz et al., 2017)

• Objetivo: Aprender que as nossas primeiras 
impressões (crenças) podem estar erradas.

• Tarefa: são apresentadas três figuras por ordem 
inversa que de forma gradual vão revelando 
ambiguidade na resposta. Para cada figura é 
pedido para que os participantes avaliem a 
plausibilidade das 4 opções possíveis. 

3

2

1
Benny-Kristin Fischer Produced for the MCT/Anfertigung

fu ̈r das MKT; © Arbeitsgruppe
Neuropsychologie
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Módulo 4 e 6
Empatizar I e II
(Moritz et al., 2017)

• Objetivo: Aprender que muitas vezes são feitas 
interpretações erradas das expressões faciais e que 
estas prendem-se com as nossas próprias emoções; é 
apresentado ao grupo, um conjunto de imagens de 
pessoas com diversas expressões faciais, tendo estes 
que descrever qual o sentimento associado;

• Tarefa: um exemplo de exercício é apresentar 
diversas imagens de pessoas, com diversas 
expressões faciais e questionar qual o sentimento 
associado.

manville

ecmorgan

Flickr.com

http://www.flickr.co
m/photos/ecmorgan/ 
3251929600/ 

Módulo 5
Memória

(Moritz et al., 2017)

• Objetivo: Aprender que a memória é falível e 
que não devemos sobrevalorizar a nossa 
memória. 

• Tarefa: por exemplo: é apresentado ao grupo 
uma imagem numa praia, onde devem dizer o 
que viram e ate que ponto é que estão confiantes 
no que viram, dando-se conta de que muitas 
vezes a nossa memoria atraiçoa-nos, não 
devendo confiar plenamente nela.
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Módulo 8
Autoestima e Humor
(Moritz et al., 2017)

• Objetivo: conhecer estilos de pensamento
disfuncional (negativos) que poderão
desencadear humor deprimido e baixa
autoestima.

• Tarefa: exercícios baseados em histórias
pessoais e manuais de abordagem cognitivo-
comportamentais.

Quais são os pensamentos e 
os estilos de pensamento 
característicos de pessoas 
com depressão ou baixa auto-
estima? 

C♥rm3n.Yourewonderingandthinking.Disponível em : flirck.com

Indicadores de resultados sensíveis às intervenções do âmbito psicoterapêutico: 

TMC

Foco Principal Diagnóstico Indicador Tipo Fórmula 
Numerador/Denominador

Periodicidad
e

Satisfação com   

cuidados  de 

saúde

Satisfação com  

cuidados de 

saúde.

Satisfação do 

Cliente em mais 

de 50 % dos 

participantes do 

TMC. 

R4 Avaliação qualitativa e 

quantitativa – Nº de CCP com 

satisfação relativamente ao 

programa de TMC e com uma 

intervenção documentada, 

num dado período 

_____________ X 100 

No Total de CCP no mesmo 

período 

No final do 

programa de 

TMC

Legenda:
CCP- Clientes que concluíram o programa.
R3 – Taxas de ganhos possíveis / esperados de efetividade
R4 – Satisfação dos utentes relativamente aos cuidados de enfermagem 
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Indicadores de resultados sensíveis às intervenções do âmbito psicoterapêutico: 
TMC (continuação)

Foco Principal Diagnóstico Indicador Tipo Fórmula 
Numerador/Denomi
nador

Periodicidade

Delírio Delírio presente Diminuição da 
Atividade Delirante
em 50% dos   
participantes do 
programa de TMC.

R3 Nº de CCP com 
diminuição da atividade 
delirante e com uma 
intervenção 
documentada, num 
dado período 
_____________ X 100

No Total de CCP no 
mesmo período 

1 semana 
antes e 1 
semana após o 
final do
programa de 
TMC

Legenda:
CCP- Clientes que concluíram o programa.
R3 – Taxas de ganhos possíveis / esperados de efetividade
R4 – Satisfação dos utentes relativamente aos cuidados de enfermagem 

Indicadores de resultados sensíveis às intervenções do âmbito psicoterapêutico: 
TMC (continuação)

Foco 
Principal

Diagnóstico Indicador Tipo Fórmula 
Numerador/Denominador

Periodicidade

Consciencializ
ação.

Consciencialização 
comprometida.

Aumento no nível de 
consciencialização em 
50% dos participantes 
do programa de TMC.

R3 Nº de CCP com aumento do nível de 
consciencialização e com uma 
intervenção documentada, num dado 
período 
_____________ X 100 

No Total de CCP no mesmo período 

1 semana 
antes e 1 
semana após 
o final do
programa de 
TMC

Legenda:
CCP- Clientes que concluíram o programa.
R3 – Taxas de ganhos possíveis / esperados de efetividade
R4 – Satisfação dos utentes relativamente aos cuidados de enfermagem 
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Questionários/Escalas a Utilizar

• Escala do Insight Cognitivo de Beck (Traduzido e adaptado para Portugal 
por Pinho, Sampaio, Sequeira, Martins e Ferré-Grau, 2020)

• Questionário de Satisfação do Cliente (com adaptação do questionário de 
avaliação subjetiva do TMC de Moritz & Woodward, 2007).

• Escala PSYRATS - Delírios (Psychotic Symptom Rating Scales) (Validada 
para a população portuguesa por: Telles-Correia et al., 2017).

Obrigado pela Atenção!!!

Fonte: https://firmefundamento.comunidades.net/
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APÊNDICE IV 

Questionário de Avaliação: Sessão Formativa para os Profissionais de Saúde – 

“Programa de Treino Metacognitivo” 
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA SESSÃO FORMATIVA 

 

O presente questionário de caráter anónimo e confidencial, tem como principal finalidade realizar 

uma avaliação global da sessão formativa “Programa de Treino Metacognitivo (TMC)”. Agradeço a sua 

contribuição no preenchimento deste questionário, estando assim a contribuir para a qualidade de futuras 

sessões formativas. 

  

Responda às seguintes questões assinalando um número entre 1 e 5, sendo que 1 indica (discordo 

totalmente) e 5 (concordo totalmente): 

 

 

 

Recomendações/sugestões: 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

1. Durante a sessão fui sempre tratado com respeito e 

dignidade. 

     

2. A linguagem utilizada e os conteúdos transmitidos foram 

claros. 

     

3. Os materiais /recursos utilizados foram adequados à 

sessão. 

     

4. Foi-me disponibilizado tempo para esclarecer as minhas 

dúvidas/questões. 

     

5.  A formação revela utilidade/relevância para a minha 

prática profissional. 
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APÊNDICE V 

Planos de Sessão do Programa de Treino Metacognitivo 
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Plano de Sessão 2 

 

Sessão:  Treino Metacognitivo [TMC] - Módulo 1 – Atribuição – Culpar e atribuir crédito a si próprio.  

 

Local: Hospital de Dia [HD] de Psiquiatria. 

 

Destinatários: Utentes do HD que integram o programa de TMC. 

 

Formador: Iria Sazatornil Gonzalez 

 

Duração: Apresentação – 5 minutos 

                Desenvolvimento – 45 minutos 

                Avaliação – 10 minutos 

 

Metodologia: 

 

- Método expositivo 

Objetivo Geral:  
Encorajar o grupo a encontrar diversas explicações para diferentes situações. 
Objetivos Específicos: Conteúdos: 
Realizar introdução ao programa de TMC aos 
participantes do mesmo. 

- Realização de Brainstorming com o grupo, 
abordando os conceitos de metacognição e treino 
metacognitivo. 
- Descrição dos conceitos de treino, cognição, 
metacognição e treino metacognitivo.  
-   Explicação das regras de grupo. 

Encorajar o grupo a encontrar diversas explicações 
para diferentes situações tendo em conta diferentes 
atribuições: o próprio, os outros e os fatores 
situacionais. 

Explanação e discussão com o grupo, de exemplos de 
situações com diferentes atribuições causais. 

Enunciar as aprendizagens que os utentes poderão 
transferir para o seu dia-a-dia. 

Explanação e discussão com o grupo, das 
aprendizagens que os utentes poderão transferir para o 
seu dia-a-dia com a realização deste módulo. 

Descrever a relação das diferentes atribuições causais 
com a psicose. 

Descrição da relação existente entre diversos padrões 
de atribuições causais com a psicose. 

Deixar espaço para esclarecimento de questões. Esclarecimento de questões que possam ter surgido 
durante a sessão. 
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- Método ativo  

 

Recursos: 

 

- Computador 

- Projetor de imagem 

- Folhas de papel 

 

Avaliação: 

 

- Discussão em grupo das aprendizagens desenvolvidas com a realização deste módulo. 

- Trabalho para casa. 

 

Observações: 
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Plano de Sessão 3 

 

 

Sessão:  Treino Metacognitivo [TMC] - Módulo 2 – Saltar para conclusões I 

 

Local: Hospital de Dia [HD] de Psiquiatria. 

 

Destinatários: Utentes do HD que integram o programa de TMC. 

 

Formador: Iria Sazatornil Gonzalez 

 

Duração: Apresentação – 5 minutos 

                Desenvolvimento – 45 minutos 

                Avaliação – 10 minutos 

 

 

Metodologia: 

 

Objetivo Geral:  
O grupo deverá compreender que deve evitar render-se às primeiras impressões, uma vez que, mais tarde 
poderão a vir ser erradas ou parcialmente verdadeiras.  
 
Objetivos Específicos: Conteúdos: 
 O grupo deverá compreender que muitas vezes 
tiramos conclusões sem termos 100%de certezas 

Explanação e discussão com o grupo, de exemplos nos 
quais temos tendência para saltar para as conclusões.  

O grupo deverá compreender que deve existir um meio 
termo entre tomar uma decisão precipitada e ser 
excessivamente rigoroso. 

Explanação e discussão com o grupo, de exemplos nos 
quais temos tendência para saltar para as conclusões.  

Enunciar as aprendizagens que os utentes poderão 
transferir para o seu dia-a-dia. 

Explanação e discussão com o grupo, das 
aprendizagens que os utentes poderão transferir para o 
seu dia-a-dia com a realização deste módulo. 

Descrever a relação de tomarmos decisões 
precipitadas com a psicose. 

Descrição da relação existente entre o tomar decisões 
precipitadas com a psicose. 

Deixar espaço para esclarecimento de questões. Esclarecimento de questões que possam ter surgido 
durante a sessão. 
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- Método expositivo 

- Método ativo 

 

Recursos: 

- Computador 

- Projetor de imagem 

- Folhas de papel 

 

 

Avaliação: 

 

- Discussão em grupo das aprendizagens desenvolvidas com a realização deste módulo. 

- Trabalho para casa. 

 

Observações: 
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Plano de Sessão 4 

 

 

Sessão:  Treino Metacognitivo [TMC] - Módulo 3 – Mudar crenças 

 

Local: Hospital de Dia [HD] de Psiquiatria. 

 

Destinatários: Utentes do HD que integram o programa de TMC. 

 

Formador: Iria Sazatornil Gonzalez 

 

Duração: Apresentação – 5 minutos 

                Desenvolvimento – 45 minutos 

                Avaliação – 10 minutos 

 

Metodologia: 

 

- Método expositivo 

Objetivo Geral:  
Que o grupo reflita acerca da tendência que existe em ficar agarrado às primeiras impressões e assim colocar 
em causa a veracidade das suas crenças. 
 
Objetivos Específicos: Conteúdos: 
 O grupo deverá compreender que o fato de manter 
fixamente as suas crenças, mesmo quando têm 
informação do contrário, poderá levar a problemas de 
relação interpessoal e interpretação errada da 
realidade. 

Explanação e discussão com o grupo, de exemplos de 
situações em que agarrar-se às primeiras impressões 
poderá gerar problemas de relação interpessoal e uma 
interpretação errada do ambiente/realidade.  

Enunciar as aprendizagens que os utentes poderão 
transferir para o seu dia-a-dia. 

Explanação e discussão com o grupo, das 
aprendizagens que os utentes poderão transferir para o 
seu dia-a-dia com a realização deste módulo. 

Descrever a relação da tendência em manter as 
primeiras impressões com a psicose. 

Descrição da relação existente entre o manter 
convictamente as suas crenças com a psicose. 

Deixar espaço para esclarecimento de questões. Esclarecimento de questões que possam ter surgido 
durante a sessão. 
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- Método ativo  

 

Recursos: 

 

- Computador 

- Projetor de imagem 

- Folhas de papel 

 

 

 

Avaliação: 

 

- Discussão em grupo das aprendizagens desenvolvidas com a realização deste módulo. 

- Trabalho para casa. 

 

Observações:  
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Plano de Sessão 5 

 

 

Sessão:  Treino Metacognitivo [TMC] - Módulo 4 – Empatizar... I 

 

Local: Hospital de Dia [HD] de Psiquiatria. 

 

Destinatários: Utentes do HD que integram o programa de TMC. 

 

Formador: Iria Sazatornil Gonzalez 

 

Duração: Apresentação – 5 minutos 

                Desenvolvimento – 45 minutos 

                Avaliação – 10 minutos 

 

 

Metodologia: 

Objetivo Geral:  
Aprender a considerar uma variedade de informações (contextuais; enquadramento pessoal) para poder 
compreender os estados mentais dos outros; 
 
Objetivos Específicos: Conteúdos: 
 O grupo deverá compreender que as expressões 
faciais são importantes para compreender os 
sentimentos do outro, contudo podem ser, facilmente, 
mal interpretadas. 

Explanação e discussão com o grupo, de exemplos de 
nomeação de sentimentos e emoções humanas.  

O grupo deverá compreender que deve reunir o 
máximo de informações para poder interpretar 
adequadamente uma expressão facial/contexto. 

Explanação e discussão com o grupo, de exemplos nos 
quais é necessário reunir informação para poder 
interpretar adequadamente uma expressão 
facial/contexto. 

Enunciar as aprendizagens que os utentes poderão 
transferir para o seu dia-a-dia. 

Explanação e discussão com o grupo, das 
aprendizagens que os utentes poderão transferir para o 
seu dia-a-dia com a realização deste módulo. 

Descrever a relação existente entre a dificuldade em 
avaliar as expressões faciais dos outros e a psicose. 

Descrição da relação existente entre a dificuldade em 
avaliar as expressões faciais dos outros e a psicose. 

Deixar espaço para esclarecimento de questões. Esclarecimento de questões que possam ter surgido 
durante a sessão. 
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- Método expositivo 

- Método ativo  

 

Recursos: 

 

- Computador 

- Projetor de imagem 

- Folhas de papel 

 

Avaliação: 

 

- Discussão em grupo das aprendizagens desenvolvidas com a realização deste módulo. 

- Trabalho para casa. 

 

Observações: 
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Plano de Sessão 6 

 

 

Sessão:  Treino Metacognitivo [TMC] - Módulo 5 – Memória 

 

Local: Hospital de Dia [HD] de Psiquiatria. 

 

Destinatários: Utentes do HD que integram o programa de TMC. 

 

Formador: Iria Sazatornil Gonzalez 

 

Duração: Apresentação – 5 minutos 

                Desenvolvimento – 45 minutos 

                Avaliação – 10 minutos 

 

Metodologia: 

 

- Método expositivo 

- Método ativo  

 

Objetivo Geral:  
O grupo deverá compreender que a memória humana é falível e que se constrói. 
Objetivos Específicos: Conteúdos: 
O grupo deverá compreender que devemos duvidar da 
nossa memória se não tivermos uma recordação mais 
viva. 
 

Realização e discussão com o grupo, de exercícios que 
nos demonstram a falibilidade da memória.  

Enunciar as aprendizagens que os utentes poderão 
transferir para o seu dia-a-dia. 

Explanação e discussão com o grupo, das 
aprendizagens que os utentes poderão transferir para o 
seu dia-a-dia com a realização deste módulo. 

Descrever a relação da confiança na memória com a 
psicose. 

Descrição da relação existente entre a confiança na 
memória com a psicose. 

Deixar espaço para esclarecimento de questões. Esclarecimento de questões que possam ter surgido 
durante a sessão. 
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Recursos: 

 

- Computador 

- Projetor de imagem 

- Folhas de papel 

 

Avaliação: 

 

- Discussão em grupo das aprendizagens desenvolvidas com a realização deste módulo. 

- Trabalho para casa. 

 

Observações: 
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Plano de Sessão 7 

 

 

Sessão:  Treino Metacognitivo [TMC] - Módulo 6 – Empatizar...II 

 

Local: Hospital de Dia [HD] de Psiquiatria. 

 

Destinatários: Utentes do HD que integram o programa de TMC. 

 

Formador: Iria Sazatornil Gonzalez 

 

Duração: Apresentação – 5 minutos 

                Desenvolvimento – 45 minutos 

                Avaliação – 10 minutos 

 

Metodologia: 

 

- Método expositivo 

- Método ativo  

 

Objetivo Geral:  
O grupo deverá compreender a importância da empatia. 
Objetivos Específicos: Conteúdos: 
O grupo deverá compreender que não se deve realizar 
julgamentos pela aparência; 

Explanação e discussão com o grupo, de exemplos nos 
quais para fazer um julgamento adequado de uma 
situação deverão reunir a máxima informação 
possível. 

Enunciar as aprendizagens que os utentes poderão 
transferir para o seu dia-a-dia. 

Explanação e discussão com o grupo, das 
aprendizagens que os utentes poderão transferir para o 
seu dia-a-dia com a realização deste módulo. 

Descrever a relação existente entre a dificuldade em 
avaliar as expressões faciais dos outros/situações e a 
psicose. 

Descrição da relação existente entre a dificuldade em 
avaliar as expressões faciais dos outros/situações e a 
psicose. 

Deixar espaço para esclarecimento de questões. Esclarecimento de questões que possam ter surgido 
durante a sessão. 
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Recursos: 

 

- Computador 

- Projetor de imagem 

- Folhas de papel 

 

Avaliação: 

 

- Discussão em grupo das aprendizagens desenvolvidas com a realização deste módulo. 

- Trabalho para casa. 

 

Observações: 
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Plano de Sessão 8 

 

 

Sessão:  Treino Metacognitivo [TMC] - Módulo 7 – Saltar para conclusões II 

 

Local: Hospital de Dia [HD] de Psiquiatria. 

 

Destinatários: Utentes do HD que integram o programa de TMC. 

 

Formador: Iria Sazatornil Gonzalez 

 

Duração: Apresentação – 5 minutos 

                Desenvolvimento – 45 minutos 

                Avaliação – 10 minutos 

 

Metodologia: 

 

- Método expositivo 

- Método ativo  

 

Objetivo Geral:  
O grupo deverá compreender que é importante investir tempo suficiente para resolver problemas complexos. 
Objetivos Específicos: Conteúdos: 
 O grupo deverá compreender que se deve evitar tomar 
decisões precipitadas sem ter o máximo de informação 
possível e relevante para a resolução de uma 
determinada situação. 

Explanação e discussão com o grupo, de exemplos nos 
quais temos tendência para saltar para as conclusões 
sem reunir informação suficiente para tomar uma 
decisão.  

Enunciar as aprendizagens que os utentes poderão 
transferir para o seu dia-a-dia. 

Explanação e discussão com o grupo, das 
aprendizagens que os utentes poderão transferir para o 
seu dia-a-dia com a realização deste módulo. 

Descrever a relação de tomarmos decisões 
precipitadas com a psicose. 

Descrição da relação existente entre o tomar decisões 
precipitadas com a psicose. 

Deixar espaço para esclarecimento de questões. Esclarecimento de questões que possam ter surgido 
durante a sessão. 
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Recursos: 

 

- Computador 

- Projetor de imagem 

- Folhas de papel 

 

Avaliação: 

 

- Discussão em grupo das aprendizagens desenvolvidas com a realização deste módulo. 

- Trabalho para casa. 

 

Observações: 
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Plano de Sessão 9 

 

 

Sessão:  Treino Metacognitivo [TMC] - Módulo 8 – Autoestima & Humor 

 

Local: Hospital de Dia [HD] de Psiquiatria. 

 

Destinatários: Utentes do HD que integram o programa de TMC. 

 

Formador: Iria Sazatornil Gonzalez 

 

Duração: Apresentação – 5 minutos 

                Desenvolvimento – 45 minutos 

                Avaliação – 10 minutos 

 

Metodologia: 

 

- Método expositivo 

Objetivo Geral:  
O grupo deverá reconher a existência de estilos de pensamento disfuncionais que poderão contribuir para o 
aparecimento de sintomatologia depressiva e baixa autoestima. 
Objetivos Específicos: Conteúdos: 
 O grupo deverá reconhecer estilos de pensamento 
disfuncionais. 

Explanação e discussão com o grupo, de exemplos nos 
quais são demonstrados estilos de pensamento 
disfuncionais versus avaliação positiva, holística e 
construtiva. 

O grupo deverá reconhecer um conjunto de estratégias 
para melhorar a sintomatologia depressiva e a 
autoestima. 

Explanação e discussão com o grupo acerca do 
benefício da utilização de um conjunto de estratégias 
para melhorar a sintomatologia depressiva e a 
autoestima. 

Enunciar as aprendizagens que os utentes poderão 
transferir para o seu dia-a-dia. 

Explanação e discussão com o grupo, das 
aprendizagens que os utentes poderão transferir para o 
seu dia-a-dia com a realização deste módulo. 

Descrever a relação entre os estilos de pensamento 
disfuncionais com a psicose. 

Descrição da relação existente entre os estilos de 
pensamento disfuncionais com a psicose. 

Deixar espaço para esclarecimento de questões. Esclarecimento de questões que possam ter surgido 
durante a sessão. 
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- Método ativo  

 

Recursos: 

 

- Computador 

- Projetor de imagem 

- Folhas de papel 

 

Avaliação: 

 

- Discussão em grupo das aprendizagens desenvolvidas com a realização deste módulo. 

- Trabalho para casa. 

 

Observações: 
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APÊNDICE VI 

Sessões Treino Metacognitivo: Módulos 1 a 8 e Trabalhos de Casa 
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abr-21 | Página 212 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 213 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 214 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 215 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 216 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 217 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 218 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 219 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 220 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 221 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 222 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 223 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 224 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 225 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 226 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 227 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 228 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 229 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 230 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 231 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 232 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 233 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 234 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 235 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 236 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 237 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 238 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 239 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 240 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 241 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 242 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 243 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 244 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 245 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 246 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 247 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 248 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
abr-21 | Página 249 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

 

 

 

Treino 
Metacognitivo 

(TMC)
Módulo 5
Memória

Formador/Discente: Iria Gonzalez, nº19737
Enfermeiro orientador de estágio: Filipa Paulo
Docente: Professora Doutora Lucília Nunes

Objetivo

• Compreender que a memória humana é falível, e que se constrói.

• Compreender que devemos duvidar da nossa memória se não tivermos

uma recordação mais viva.

Moritz, Woodward, Hauschildt & Rocha, 2017
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TRABALHOS DE CASA - TREINO METACOGNITIVO 

 

MÓDULO 1 - ATRIBUIÇÃO – CULPAR E ATRIBUIR O CRÉDITO A SI PRÓPRIO 

Atribuições (por favor dê os seus próprios exemplos) 
Exemplo O próprio Os outros As circunstâncias 
“Reprovei num 
exame” 

“Eu não estava bem 
preparado” 

“O avaliador foi in-
justo” 

“Dormi pouco” 

    
    

 

MÓDULO 2 E 7– SALTAR PARA CONCLUSÕES I E II 

Decisões precipitadas ou avaliações que eu fiz, das quais possivelmente me arrependo 
Exemplo: “Uma rapariga bonita estava a olhar para mim no clube, e eu pensei que ela queria 
dançar comigo. Mas então ela deu-me uma estalada, eu acho que julguei mal a situação”.  
 
 

 

MÓDULO 3 - MUDAR CRENÇAS 

Exemplos de situações em que eu tive de rever a minha primeira impressão / julgamento 
Exemplo 1: “primeiro eu não gostava da Marlene; ela parecia muito arrogante, mas à medida 
que a conheci melhor percebi que ela é uma pessoa agradável”.  

 
 

 

MÓDULO 4 & 6 – EMPATIZAR ... I E II 

Situações/linguagem corporal que posso ter interpretado mal  
Exemplo 1: “Y parece estar sempre alegre; na última semana descobri que Y se sente real-
mente mal, mas tenta lidar da melhor forma com isso”.  

 
 

 



 
 

 
abr-21 | Página 292 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

MÓDULO 5 – MEMÓRIA 

Quando é a que a sua memória o enganou? 
Exemplo 1: “Eu lembro-me de estar na torre Eiffel quando tinha 3 anos. No entanto, prova-
velmente eu era muito novo para me lembrar e presumivelmente os meus pais contaram-me 
essa história tantas vezes que agora eu imagino que a recordação é minha”.  

 
 

  

Como é que eu posso memorizar melhor as coisas e o que é que pode perturbar a minha 
aprendizagem?  
Exemplo 1: “estar num sítio muito barulhento deixa-me confuso e não me consigo lembrar 
bem das coisas”.  

 
 

 

MÓDULO 8 – AUTOESTIMA & HUMOR 

Generalizações exageradas. Dê os seus próprios exemplos. 
Exemplo Avaliação depressiva Avaliação útil 
“Uma vez não conhecia uma 
palavra estrangeira que todos 
os outros conheciam”.  

“Eu sou realmente estúpido”. “Eu conheço outras coisas; 
os outros têm mais familiari-
dade com esta situação, por-
que estão constantemente a 
lidar com ela”.  

   
   

 

Pensamentos catastróficos. Dê os seus próprios exemplos. 
Exemplo Avaliação depressiva Avaliação útil 
“Um amigo meu não me li-
gou no dia combinado”.  

“Ele já́ não gosta de mim, ele 
não trata os outros amigos da 
mesma forma”. 

“Talvez tenha acontecido al-
guma coisa, por vezes eu 
também me esqueço de algu-
mas coisas”.  
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Para diminuir o humor depressivo / baixa autoestima deverá colocar em prática, regularmente, as 
seguintes dicas: 

• Todas as noites, anote algumas coisas (aproximadamente 5), que foram positivas durante 

o dia. Seguidamente, lembre-se dessas coisas.  

• Diga a si próprio em frente ao espelho: “Eu gosto de mim” ou “Eu gosto de ti”! (nota: 

Ao princípio, poderá́ sentir-se um pouco ridículo ao fazer isto!)  

• Aceite elogios e escreva-os de modo a utilizar este recurso quando os dias são mais di-

fíceis.  

• Tente lembrar-se de situações nas quais se sentiu realmente bem; tente lembrar-se disto 

com todos os seus sentidos (ver, sentir, cheirar...), talvez com a ajuda de um álbum de 

fotografias.  

• Faça coisas de que realmente gosta – de preferência com outros (e.g. ir ao cinema, ir ao 

café́).  

• Fazer exercício físico (pelo menos 20 minutos) – se possível treino de resistência, como 

por exemplo uma caminhada longa ou jogging.  

• Ouça a sua música preferida. 

 

 

Referências Bibliográficas: 

• Moritz, S., Woodward, T.S., Haushildt, & Rocha, N.B. (2017). Treino Metacognitivo Para 

a Psicose (MCT), versão portuguesa 6.3. (Tradução e adaptação portuguesa por Nuno Ro-

cha, Cristina Queirós, Susana Rocha & Susana Pereira). Disponível em: www.uke.de/mkt. 
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APÊNDICE VII 

Questionário de Satisfação do Cliente – Treino Metacognitivo 
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QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO  

 

Este questionário, anónimo e confidencial, tem como principal finalidade avaliar o seu nível de 

satisfação com as atividades desenvolvidas no âmbito das sessões do Treino Metacognitivo [TMC], 

devendo ser preenchido no final de cada ciclo de sessões. 

 Responda às seguintes questões assinalando com um “X” no quadrado de “sim” ou “não”, conforme 

a sua opinião. 

 

I. 

 SIM NÃO 

1.Durante as sessões do TMC fui sempre tratado com respeito e dignidade.   

2.A linguagem utilizada e os conteúdos transmitidos foram claros.   

3.Os materiais /recursos utilizados foram adequados às sessões do TMC.   

4.Foi-me disponibilizado tempo para esclarecer as minhas dúvidas/questões.   

Fonte: Própria. 

II. 

 SIM NÃO 

1.As sessões do TMC foram úteis.   

2.Foi necessário forçar-me a ir com regularidade às sessões do TMC.   

3.O que aprendi nas sessões do TMC não o aplico no meu dia-a-dia.   

4.As sessões do TMC são uma parte importante para o meu tratamento.   

5.Gostaria de ter estado a fazer outra coisa durante o tempo das sessões de TMC.    

6.As sessões do TMC foram divertidas.   

7.As aprendizagens que fiz durante as sessões de TMC são uteis para o meu dia-a-dia.   

8.Compreendi claramente os objetivos traçados para as sessões do TMC.   

9.Após a realização das sessões do TMC, recomendaria a outras pessoas a sua realização.   

10.Foi benéfico as sessões do TMC serem em grupo.   

Fonte: Tradução e adaptação do questionário de avaliação subjetiva do TMC de Moritz & Woodward (2007). 
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APÊNDICE VIII 

Planeamento e Sessão Formativa – “Programa de Treino Metacognitivo -  

Resultados” 
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Plano de Sessão 10 

 

Sessão:  Programa de Treino Metacognitivo (TMC)- Resultados. 

Local: Hospital de Dia de Psiquiatria. 

Destinatários: Equipa multidisciplinar integrante do hospital de dia (médico psiquiatra, enfermeiros, 
psicólogo, educador social e terapeutas ocupacionais). 

Formador: Iria Gonzalez. 

Duração: Apresentação – 5 minutos 

                Desenvolvimento – 45 minutos 

                Avaliação – 10 minutos 

 

 

 

 

Metodologia: 

- Método expositivo 

Objetivo Geral:   Divulgar os resultados das escalas de avaliação utilizadas como indicadores de 
resultados no programa de TMC. 
 
Objetivos Específicos: Conteúdos: 
Conhecer os resultados da Escala do Insight 
Cognitivo Beck (BCIS), aplicada aos clientes do 
hospital de dia (HD) antes e após o TMC; 
 

Explanação do enquadramento teórico relativo à 
BCIS; 
Apresentação gráfica dos resultados da BCIS, 
aplicada aos clientes do HD antes e após o TMC. 

Conhecer os resultados da Escala de Avaliação dos 
Sintomas Psicóticos (PSYRATS), aplicada aos 
clientes do HD antes e após o TMC; 
 

Explanação do enquadramento teórico relativo à 
PSYRATS; 
Apresentação gráfica dos resultados da 
PSYRATS, aplicada aos clientes do HD antes e 
após o TMC; 

Conhecer os resultados do Questionário de 
Satisfação, aplicado aos clientes do HD após o 
TMC; 
 
 

Explanação do enquadramento teórico 
relativamente ao Questionário de Satisfação; 
Apresentação gráfica dos resultados do 
Questionário de Satisfação, aplicado aos clientes 
do HD após o TMC; 

Apresentar à equipa multidisciplinar do HD, os 
dados recolhidos correspondentes ao processo de 
avaliação qualitativa, realizado ao longo das 
sessões. 
 

Descrição da avaliação qualitativa do grupo de 
clientes que participou no TMC, realizada ao 
longo das oito sessões.  

Divulgar os resultados da Revisão Integrativa da 
Literatura realizada no âmbito da recolha das 
evidências do TMC na pessoa com psicose. 
 

Apresentação dos resultados dos sete artigos que 
compõem a Revisão Integrativa da Literatura, no 
que concerne às evidências do TMC na pessoa 
com psicose. 
 



 
 

 
abr-21 | Página 298 

 

Estágio de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica – Programa de Treino Metacognitivo na pessoa com 
psicose em contexto de Hospital de Dia  

- Método ativo  

 

Recursos: 

 

- Computador 

- Projetor de imagem 

 

Avaliação: 

 

- Questionário de avaliação da formação. 

 

 

 

Observações:  
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Revisão Integrativa da Literatura
Resultados (Cont.)

E.4 - Lopez-Morinigo, J-
D., Ruiz-Ruano, V.G.,
Escribano-Martínez,
A.S., Estévez, M.L.B.,
Mata-Iturralde, L.,
Sánchez-Alonso, S., ...
Muñoz-Lorenzo, L.
(2020c). Study protocol
of a randomised clinical
trial testing whether
metacognitive training
can improve insight and
clinical outcomes in
schizophrenia. BMC
Psychiatry, 30 (20), 1-11.

Apresentar o protocolo
do RCT que visa
investigar a eficácia do
TMC para melhorar o
insight clínico e cognitivo
em pessoas com
perturbações do espetro
da esquizofrenia.

Ensaio clínico
randomizado.

Visa a integração de 252
participantes no estudo
(126 associados à
intervenção do TMC e 126
associados ao grupo de
controlo). Estimam que até
ao final do estudo, exista
uma perda de 50% dos
participantes, ficando 63
participantes em cada
grupo.

Os participantes serão selecionados aleatoriamente para receber
8 sessões, semanais, em grupo, de TMC ou Psicoedeucação
[PSE], sendo avaliados em três momentos distintos: no início
do estudo; após o tratamento e após um ano da intervenção.
As primeiras avaliações centraram-se nas dimensões do insight
clínico, medido pelo Cronograma para Avaliação do Insight
(versão expandida) [SAI-E]; e a dimensão do insight cognitivo,
medido pela BCIS.
Como segunda avaliação, surgem as seguintes variáveis:
gravidade dos sintomas, medida pela Escala de Sintomas
Positivos e Negativos [PANSS] e pela Escala Calgary de
Depressão para a Esquizofrenia [CDSS]; A funcionalidade,
medida através da Avaliação Global da Funcionalidade [GAF];
Escala da Incapacidade da Organização Mundial da Saúde
[WHODAS] e Escala de Domínios de Satisfação da Vida
[SLDS].
No follow-up foram avaliados, o comportamento suicida e o
número de hospitalizações.
A Avaliação Ecológica Momentânea [EMA] será testada para
avaliar a funcionalidade numa subamostra de participantes.

Será o primeiro RCT em Espanha
a investigar o efeito do grupo
TMC nas múltiplas dimensões do
insight cognitivo e clínico.
O RCT irá relacionar as mudanças
de insight no grupo TMC, com
diversos dados, tais como, a
gravidade dos sintomas, a
funcionalidade, o comportamento
suicida e o número de
hospitalizações.
Serão testadas as seguintes
hipóteses:
O TMC resultará em níveis de
insight cognitivo e clínico mais
elevados e que esta melhoria
estará ligada à redução da
severidade dos sintomas, menores
taxas de suicido e melhor
funcionalidade.
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Revisão Integrativa da Literatura
Resultados (Cont.)

E.5 - Moritz, S., Menon,

M., Andersen, D.,

Woodward, T.S &

Gallinat, J. (2018).

Moderators of

Symptomatic Outcome in

Metacognitive Training

for Psychosis (MCT). Who

Benefits and Who Does

Not? Cognitive Therapy

and Research, 42, 80-91.

Explorar quais são as

variáveis que poderiam

predizer um resultado

benéfico do tratamento no

TMC comparado com o

treino neuro cognitivo

(CogPack®)

Ensaio clínico

randomizado.

150 participantes (76 no

TMC e 74 no CogPack®).

Após avaliação inicial, tendo em conta os critérios de inclusão do

estudo, os participantes foram selecionados aleatoriamente para o

TMC ou CogPack®, sendo avaliados em três momentos: 4

semanas, 6 meses e 3 anos após a intervenção.

Apresentam-se como medidas de resultado do estudo:

- Avaliação psicopatológica (Minientrevista Neuropsiquiátrica

[MINI]; a PANSS; a escala de avaliação de sintomas psicóticos

[PSYRATS];

- Avaliação do estilo de pensamento Jumping to Conclusions, em

dois módulos do TMC;

- Avaliação da autoestima (Escala de Autoestima de Rosenberg);

- Avaliação da função neuro cognitiva (Teste Comportamental de

Memória de Rivermead [RBMT] e o Trail-Making Test [TMT]);

- Avaliação subjetiva das intervenções (questionário de satisfação);

- Avaliação de distorções cognitivas (Cognitive Bias Questionnaire

(CBQp).

- Avaliação das atribuições causais (Internal, Personal and

Situational Attributions Questionnaire revised (IPSAQ‐R).

- Avaliação da Qualidade de Vida (World Health Organization

Quality of Life (WHOQOL).

- Avaliação do insight cognitivo (BCIS).

Clientes que mostram

algum insight cognitivo

quanto à subescala da

autorreflexão da BCIS,

com vieses cognitivos e

tensão psicológica

associada a baixos níveis de

autoestima e qualidade de

vida e ansiedade social

podem representar um

grupo-alvo ideal para o

TMC.

Revisão Integrativa da Literatura
Resultados (Cont.)

E.6 - Pinho, L.M.G.,

Sequeira, C.A.C.,

Sampaio, F.M.C.,

Rocha, N.B., Ozaslan,

Z. & Ferre-grau, C.

(2020, novembro).

Assessing the efficacy

and feasibility of

providing

metacognitive training

for patients with

schizophrenia by

mental health nurses:

A randomized

controlled trial.

Journal of avanced

nursing, 00, 1-14.

Avaliar a eficácia do

TMC administrado a

grupos de pessoas

com esquizofrenia e

determinar os seus

efeitos sobre os

sintomas psicóticos,

insight cognitivo e

funcionamento.

Ensaio clínico

randomizado.

56 participantes

(29 no grupo de

controlo, mantendo o

tratamento habitual

sem outra intervenção

associada e 27 no

TMC).

Todos os participantes mantiveram o

tratamento habitual.

Os participantes do TMC, assistiram a duas

sessões por semana, sendo aplicadas por

enfermeiros especialistas em saúde mental e

psiquiátrica, um total de oito sessões.

As avaliações foram realizadas em três

momentos:

- No início do estudo;

- 1 semana após a intervenção;

- 3 meses após o término da intervenção.

Como primeira medida de avaliação foi

utilizada a PSYRATS; como segunda medida

de avaliação foram utilizadas a BCIS, a Escala

da Performance Pessoal e Social [PSP] e a

World Health Organization Disability

Assessment Shedule [WHODAS].

Os clientes que participaram no TMC

apresentaram melhoras significativas

no score dos delírios, no score de

avaliação dos sintomas psicóticos e na

escala de performance pessoal e social,

após 3 meses, em comparação com o

grupo de controlo.

Foi também demonstrado que os

clientes do grupo do TMC tiveram

reduções significativamente maiores no

score de alucinação da escala de

avaliação de sintomas psicóticos e no

score de autoconfiança da Escala de

Insight Cognitivo de Beck, no pós-

tratamento em comparação com o

grupo de controlo.
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Revisão Integrativa da Literatura
Resultados (Cont.)

E.7 - Pos, K., Meijer, C.J.,

Verkerk, O., Ackema, O.,

Krabbendam, L. & de

Haan, L. (2018, fevereiro).

Metacognitive training in

patients recovering from a

first psychosis: an

experience sampling study

testing treatment effects.

European Archives of

Psychiatry and Clinical

Neuroscience, 268 (1), 57-

64.

Conhecer qual o efeito do

TMC na ideação

paranoide em pessoas com

psicose de início recente.

Ensaio clínico

randomizado.

50 participantes

(25 no grupo de controlo

com intervenção de Terapia

Ocupacional [TO]) e 25 no

TMC).

Todos os participantes mantiveram o tratamento habitual.

Tanto na TO como no TMC foram realizadas 8 sessões, uma

sessão por semana.

O TMC foi conduzido por enfermeiros de psiquiatria com uma

experiência, superior a 5 anos, com clientes com sintomatologia

psicótica.

As avaliações foram realizadas em dois momentos:

No início do estudo e depois do seu término, às 8 semanas.

Na avaliação Inicial foi utilizada como primeira medida de

resultado, a PANSS. Como segunda medida de resultado foram

utilizados os seguintes instrumentos: a escala ESM (avaliação da

ideação paranoide, convicção delirante, afeto negativo e baixa

autoestima), a Green Paranoid Thought Scales [GPTS] (avaliação

de pensamentos paranoides), a BCIS e uma versão da “Beads

Task” (avaliação do viés cognitivo “saltar para as conclusões”).

Os clientes no grupo do TMC

comparativamente com o grupo da TO,

não mostraram, diminuição na ideação

paranoide, na convicção delirante e no

viés “saltar para as conclusões” ou um

aumento do insight cognitivo;

No que respeita ao afeto negativo, houve

uma fraca associação com a ideação

paranoide após o tratamento no grupo do

TMC. Contudo essa associação foi mais

forte do grupo da TO.

E.8 - Simón-Expósito, M. & Felipe-

Castaño, E. (2019, novembro).

Effects of Metacognitive Training on

Cognitive Insight in a Sample of

Patients with Schizophrenia.

International Journal of

Environmental Research Public

Health, 16(22), 1-11.

Como objetivo primário, o

estudo pretende comparar

a eficácia do TMC com o

tratamento habitual no

insight cognitivo de pessoas

com esquizofrenia, na fase

crónica da doença.

Como objetivo secundário,

o estudo pretende avaliar o

impacto do TMC na

sintomatologia positiva.

Ensaio clínico randomizado. 22 participantes

(11 no grupo de controlo

mantendo o tratamento

habitual sem outra

intervenção associada e

27 no TMC).

Todos os participantes mantiveram o tratamento

habitual.

O grupo experimental recebeu 16 sessões de

TMC, 2 sessões por semana.

No pré-teste foram utilizadas como instrumentos

de medida as escalas BCIS e PANSS.

No pós-teste aplicaram-se novamente as escalas

BCIS e PANSS, e um questionário de satisfação.

Os clientes que receberam o TMC,

demonstraram no final da

intervenção, um aumento na

subescala BCIS da autorreflexão e

uma diminuição nos níveis de

autoconfiança.

Obtiveram-se diferenças

significativas entre os grupos de

controlo e experimental, existindo

melhoras da sintomatologia

positiva no grupo experimental.

No grupo de controlo, foi

observada uma diminuição não

significativa nos sintomas

positivos.

Revisão Integrativa da Literatura
Resultados (Cont.)
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APÊNDICE IX 

Questionário de Avaliação : Sessão  – “Programa de Treino Metacognitivo - 

Resultados” 
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA SESSÃO FORMATIVA 

 

O presente questionário de caráter anónimo e confidencial, tem como principal finalidade realizar 

uma avaliação global da sessão formativa “Programa de Treino Metacognitivo (TMC) - Resultados”. 

Agradeço a sua contribuição no preenchimento deste questionário, estando assim a contribuir para a 

qualidade de futuras sessões formativas. 

  

Responda às seguintes questões assinalando um número entre 1 e 5, sendo que 1 indica (discordo 

totalmente) e 5 (concordo totalmente): 

 

 

Recomendações/sugestões: 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

1. Durante a sessão fui sempre tratado com respeito e 

dignidade. 

     

2. A linguagem utilizada e os conteúdos transmitidos foram 

claros. 

     

3. Os materiais /recursos utilizados foram adequados à 

sessão. 

     

4. Foi-me disponibilizado tempo para esclarecer as minhas 

dúvidas/questões. 

     

5.  A formação revela utilidade/relevância para a minha 

prática profissional. 
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APÊNDICE X 

Planeamento e Sessão meditativa baseada em Mindfulness com foco na 

respiração. 
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Plano de Sessão  

 

 

Sessão:  Prática meditativa baseada em Mindfulness – Foco na respiração. 

 

Local: Hospital de Dia [HD] de Psiquiatria. 

 

Destinatários: Utentes do HD. 

 

Formador: Iria Sazatornil Gonzalez 

 

Duração: Apresentação – 5 minutos 

                Desenvolvimento – 30 minutos 

                Avaliação – 10 minutos 

 

Metodologia: 

 

- Método expositivo 

Objetivo Geral:  
 
Compreender a importância da prática de mindfulness para a saúde mental. 
 
Objetivos Específicos: Conteúdos: 
Conhecer os benefícios da prática meditativa de 
Mindfulness com foco na respiração. 
 

Descrição do conceito de Mindfulness e explanação 
dos benefícios da sua prática para a saúde, tanto física 
como mental. 

Realizar exercícios baseados na prática de 
Mindfulness com foco na respiração.  
 

Realização de prática meditativa com foco na 
respiração. 

Aumentar o nível de relaxamento dos participantes da 
sessão de Minfulness com foco na respiração. 
 

Realização de um questionário ao grupo de 
participantes da sessão, no âmbito de percecionar o 
seu nível de relaxamento após a sessão de 
Mindfulness; 
 
Realização de brainstorming com o grupo de 
participantes de modo a conhecer as sensações que 
emergiram durante a sessão. 
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- Método ativo: Brainstorming  

- Método demonstrativo 

Recursos: 

 

- Computador 

- Projetor de imagem 

- Folhas de Papel 

- Colchões 

- Cobertores 

- Lençóis  

 

 

Avaliação: 

 

-  Observação do comportamento dos utentes durante a sessão. 

 

- Questionário pré e pós sessão da prática meditativa baseada em Mindfulness com foco na respiração. 

 

Observações: 
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APÊNDICE XI 

Planeamento e Sessão psicoeducativa “Adesão ao Regime Medicamentoso” 
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Plano de Sessão  

 

Sessão:  Adesão ao regime medicamentoso. 

 

Local: Hospital de Dia [HD] de Psiquiatria. 

 

Destinatários: Utentes do HD. 

 

Formador: Iria Sazatornil Gonzalez 

 

Duração: Apresentação – 5 minutos 

                Desenvolvimento – 30 minutos 

                Avaliação – 10 minutos 

 

Objetivo Geral:  
 
Compreender a importância da adesão ao regime medicamentoso. 
 
Objetivos Específicos: Conteúdos: 
Enunciar as principais indicações terapêuticas dos 
grupos de psicofármacos mais utilizados. 
 

Descrição das principais indicações terapêuticas dos 
grupos de psicofármacos mais utilizados: ansiolíticos, 
antidepressivos e antipsicóticos. 

Reconhecer as causas de não adesão à terapêutica 
medicamentosa. 
 

Realização de brainstorming com o grupo, no que 
concerne ao reconhecimento das causas de não adesão 
à terapêutica medicamentosa. 
 
Descrição das principais causas de não adesão à 
terapêutica medicamentosa.  

Definir estratégias que promovam uma adesão ao 
regime medicamentoso. 
 

Realização de brainstorming com o grupo, no que 
concerne às estratégias que promovem a adesão ao 
regime medicamentoso. 
 
Definição de estratégias que promovem a adesão ao 
regime medicamentoso. 

Reconhecer os benefícios da adesão à terapêutica 
medicamentosa. 
 

Realização de brainstorming com o grupo, no que 
concerne ao reconhecimento dos benefícios da adesão 
à terapêutica medicamentosa. 
 
Descrição dos benefícios da adesão à terapêutica 
medicamentosa. 
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Metodologia: 

 

- Método expositivo 

- Método ativo: Brainstorming  

- Método Interrogativo 

 

Recursos: 

 

- Computador 

- Projetor de imagem 

- Folhas de Papel 

 

 

Avaliação: 

 

-  Questionário de avaliação da sessão. 

 

Observações: 
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APÊNDICE XII 

Avaliação Diagnóstica Compreensiva 
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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA COMPREENSIVA 

 

 

Avaliação diagnóstica compreensiva do Miguel (nome fictício), segundo o esquema desenvolvido por 

Lopes (2018), referenciado na seguinte figura: 

 

 

Figura 2. Elementos a ter em conta na avaliação diagnóstica. Fonte: Lopes (2018)  

 

• História pessoal e fa-
miliar 

 

- Emigrado de um país do leste da Europa. Vive atualmente com 
um amigo.  
- O pai vive perto da sua casa e é o único familiar direto com o 
qual tem alguma relação.  
- A restante família encontra-se no país de origem. 
- Neste momento desempregado (anterior emprego - construção 
civil). 
- Frequenta atualmente o hospital de dia de psiquiatria, com a 
principal finalidade de aumentar os conhecimentos acerca da 
perturbação mental que apresenta, promovendo assim, o seu nível 
de insight para a doença, facilitando por sua vez, a sua capacidade 
de gerir o regime medicamentoso. 
- Sem antecedentes familiares de perturbação mental; 
- Nega consumos de substâncias. 

• Aparência e atitude 

 

- Apresenta uma aparência cuidada, vestuário adequado à época. 
- Apresenta uma atitude cordial ao contacto interpessoal com o 
restante grupo, contudo quando abordado diretamente, manifesta 
atitude defensiva. 
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• Expressão de mime-
tismo e habilidades 
motoras 

 

- Pela expressão de olhar e pela maneira como se senta na cadeira, 
com os braços e pernas cruzadas, com os punhos fechados, 
demonstra um mimetismo representativo de uma atitude 
defensiva. 
- Sem alterações no que concerne à mobilização e expressão 
motora. 

• Contato e idioma 

 

- Idioma originário de um país do leste da Europa. 
- Fala e compreende a língua portuguesa, manifestando apenas 
alguma dificuldade no que concerne à estrutura gramatical das 
frases (sintaxe). 

• Estado de consciên-
cia (refletividade, 
clareza e orientação) 

- Apresenta-se orientado auto e alo psiquicamente.  

• Autoconsciência e 
consciência do corpo 

 

- Apresenta-se sem insight para a sua situação de saúde, 
nomeadamente a ocorrência de delírios e alucinações. 

• Impulsos e vontade - Sem alterações a nível do controlo de impulsos. 

• Humor - Apresenta um humor depressivo.  

• Sentimentos 

 

- Apresenta sentimentos de ansiedade, congruentes com a 
expressão emocional. 

• Emoções 

 

- Verbaliza medo acentuado, expressado através de sentimentos 
de ansiedade. 

• Modo de pensar 

 

- Apresenta alterações do conteúdo do pensamento, com viés de 
pensamento jumping to conclusions. 

• Conteúdo do pensa-
mento 

- Apresenta delírios de conteúdo místico e persecutório. 

• Representação e me-
mória 

- Sem alterações mnésicas. 

• Perceção sensorial 

 

- Apresenta alterações da perceção, nomeadamente alucinações 
auditivo-verbais e cinestésicas. 

• Observação física: - Sem antecedentes médicos conhecidos. 
- Apresenta pele e mucosas coradas e hidratadas. 
- Sem alterações do controlo de esfíncteres. 
- Independente em todos os níveis de autocuidado.  
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Tendo em conta os dados reunidos, de modo a satisfazer as necessidades de saúde mental e 

psiquiátrica apresentadas pelo cliente, foram apresentados os seguintes diagnósticos e respetivo plano de 

enfermagem, segundo a linguagem CIPE® (ICN, 2019): 

7 eixos 
 
 
Processo 
de 

Enfermagem 
 

Ação Cliente Foco Juízo Localização Recursos Tempo 

Diagnóstico 
de 

Enfermagem 

 Pessoa Ansiedade Elevada    

Intervenções 
de 

Enfermagem 

Avaliar 
 
 

 Comportamento     

Gerir 
 
 

 Ansiedade   Técnica de 
Relaxamento 

30 minutos 

Providenciar 
 
 

 Apoio 
Emocional 

  Escuta ativa 30 minutos 

Resultados 
de 

Enfermagem 

 Pessoa Ansiedade Reduzida    

 

7 eixos 
 
 
Processo 
de 

Enfermagem 
 

Ação Cliente Foco Juízo Localização Recursos Tempo 

Diagnóstico 
de 

Enfermagem 

 Pessoa Humor 
Depressivo 

Atual     

Intervenções 
de 

Enfermagem 

Avaliar 
 

 Humor   Escala de 
Avaliação da 
depressão e 
observação 
direta. 

 

Gerir 
 
 

 Humor   Técnica de 
Relaxamento 

30 
minutos 

Providenciar 
 
 

 Apoio 
Emocional 

  Escuta ativa 30 
minutos 

Resultados 
de 

Enfermagem 

 Pessoa Humor 
depressivo 

Diminuído     
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7 eixos 
 
 
Processo 
de 

Enfermagem 
 

Ação Cliente Foco Juízo Localização Recursos Tempo 

Diagnóstico 
de 

Enfermagem 

 Pessoa Delírio  Presente    

Intervenções 
de 

Enfermagem 

Avaliar 
 

 Delírio   Escala 
PSYRATS; 
Observação 
direta durante a 
entrevista 
semiestruturada 
para a 
realização da 
escala. 

30 
minutos 

Gerir  Delírio   Treino 
metacognitivo. 

60 
minutos 

Providenciar 
 

 Apoio 
Emocional 

  Escuta ativa 30 
minutos 

Promover  Relacionamento   Treino 
metacognitivo 
em grupo;  
 

30 
minutos 

Resultados 
de 

Enfermagem 

 Pessoa Delírio Presente     

7 eixos 
 
 
Processo 
de 

Enfermagem 
 

Ação Cliente Foco Juízo Localização Recursos Tempo 

Diagnóstico 
de 

Enfermagem 

 Pessoa Alucinação Presente    

Intervenções 
de 

Enfermagem 

Avaliar 
 

 Alucinação   Observação 
direta durante 
a realização do 
treino 
metacognitivo. 

30 
minutos 

Gerir  Alucinação   Escuta ativa 
Consulta 
médica 

30 
minutos 
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Providenciar 
 

 Apoio 
Emocional 

  Escuta ativa 30 
minutos 

Promover  Relacionamento   Treino 
metacognitivo 
em grupo;  

30 
minutos 

Executar  Técnica de 
distração  

  Ouvir música 
favorita. 

10 
minutos 

Resultados 
de 

Enfermagem 

 Pessoa Alucinação Presente     
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APÊNDICE XIII 

Consentimento Informado 
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CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

O presente programa de Treino Metacognitivo [TMC], consiste num conjunto de sessões que têm 

como principal finalidade desenvolver o conhecimento acerca da cognição humana de modo a potencializar 

o processo de resolução de problemas, incidindo em intervenções do âmbito psicoeducacional e 

psicoterapêutico, cujos objetivos serão a redução da ideação delirante e a promoção do insight cognitivo 

em pessoas com doença mental grave (psicose). 

 A realização do programa de TMC é de caráter voluntário, tal como o preenchimento de 

questionários / escalas de avaliação, podendo deste modo decidir a sua participação ou não no presente 

programa. 

 No que concerne à proteção de dados e confidencialidade, a sua participação será anónima e 

confidencial. No preenchimento dos questionários e escalas, responda às questões consoante a sua 

avaliação, não existindo respostas certas ou erradas. 

 Neste contexto, antes de iniciar o programa de TMC, se desejar a sua participação no mesmo, 

deverá assinar e datar o presente consentimento. 
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Ao assinar o presente consentimento, declaro que: 

 

- Compreendi toda a informação transmitida acerca do programa de TMC e suas principais finalidades. 

-  Foi-me disponibilizado tempo para tomar a minha decisão / participação no programa de TMC. 

- Compreendi que a minha participação no programa é voluntária, podendo desistir a qualquer momento. 

 

Nome do(a) participante: 

 

Assinatura do(a) participante: 

 

Data: 

 

Assinatura do enfermeiro: 

 

Data:   
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APÊNDICE XIV 

Questionários Pré e Pós Sessão “Adesão ao Regime Medicamentoso” 
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

PRÉ SESSÃO - ADESÃO AO REGIME MEDICAMENTOSO 

 

 

O seguinte questionário é realizado com o desígnio de avaliar os seus conhecimentos no 

que respeita à temática da adesão ao regime medicamentoso. 

Por favor, responda às seguintes questões: 

1) Indique duas causas 

da não adesão à 

terapêutica. 

R: 

 

 

2)  Indique duas 

estratégias que 

promovam a adesão ao 

regime medicamentoso. 

R: 

 

 

3) Indique dois 

benefícios da adesão à 

terapêutica. 

R: 

 

 

 

 

Por favor, coloque as iniciais do seu nome: ____________________ 
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

PÓS SESSÃO - ADESÃO AO REGIME MEDICAMENTOSO 

 

 

O seguinte questionário é realizado com o desígnio de avaliar os conhecimentos que 

adquiriu com a realização da sessão – Adesão ao regime medicamentoso. 

Por favor, responda às seguintes questões: 

1) Indique duas causas 

da não adesão à 

terapêutica. 

R: 

 

 

2)  Indique duas 

estratégias que 

promovam a adesão ao 

regime 

medicamentoso. 

R: 

 

 

 

3) Indique dois 

benefícios da adesão à 

terapêutica. 

R: 

 

 

 

Por favor, coloque as iniciais do seu nome: ____________________ 
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APÊNDICE XV 

Panfleto “Prática Meditativa baseada em Mindfulness com foco na 

Respiração”. 
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APÊNDICE XVI 

Questionário Pré e Pós Sessão “Prática Meditativa baseada em Mindfulness 

com foco na Respiração”. 
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QUESTIONÁRIO PRÉ SESSÃO DE MINDFULNESS COM FOCO NA 
RESPIRAÇÃO 

 

 

 

O seguinte questionário é realizado com o desígnio de avaliar o seu nível de relaxamento 

antes da sessão de Mindfulness.  

Por favor, responda à questão, assinalando com um X, numa escala de 0 a 5, em que 0 

indica que se sente muito relaxado e 5, extremamente tenso. 

 

 0 – Muito 
Relaxado 

1-Relaxado 2 – Pouco 
relaxado 

3– Alguma 
tensão 

4 – Muito 
tenso 

5 - Extremamente 
tenso 

Neste 
momento, 
antes de 
iniciar a 
sessão sinto-
me: 

      

 

 

 

 

Por favor, coloque as iniciais do seu nome: ____________________ 
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QUESTIONÁRIO PÓS SESSÃO DE MINDFULNESS COM FOCO NA 
RESPIRAÇÃO 

 

O seguinte questionário é realizado com o desígnio de avaliar o seu nível de relaxamento 
depois da sessão de Mindfulness.  

Por favor, responda à questão, assinalando com um X, numa escala de 0 a 5, em que 0 
indica que se sente muito relaxado e 5, extremamente tenso. 

   

 0 – Muito 
Relaxado 

1-Relaxado 2 – Pouco 
relaxado 

3– Alguma 
tensão 

4 – Muito 
tenso 

5 - Extremamente 
tenso 

Neste 
momento, 
depois da 
sessão sinto-
me: 

      

 

Por favor, responda às seguintes questões relativas à sua experiência durante a sessão de 
Mindfulness.   

 

Sugestões: 

Por favor, coloque as iniciais do seu nome: ___________________ 

 

 
Ao longo da sessão sentiu alguma dificuldade? 
 
R: 
 
 
Foi capaz de concentrar-se na respiração ao longo da sessão? 
 
R: 
 
Como se sentiu no final da sessão? 
 
R: 
 
A realização da sessão foi benéfica para si?  
 
R: 
 


