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Resumo 

Na adolescência verifica-se que existem fatores de risco que tornam os adolescentes vulneráveis e 

suscetíveis ao consumo de substâncias ilícitas. Este comportamento tem um efeito nefasto na sua saúde 

mental.  

Este consumo atinge um elevado número de jovens na Europa e Portugal não foge à regra. A canábis 

destaca-se, sendo que este consumo é mais prevalente nos adolescentes. 

O Centro de Respostas Integradas, local onde decorreram os estágios, é um local perfeito para a 

intervenção do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica que através das 

suas intervenções psicoterapêuticas, psicossociais e psicoeducacionais, potencia os fatores protetores e 

promove hábitos de vida saudáveis evitando assim comportamentos de risco. 

Foi desenvolvido um projeto de intervenção na prevenção de comportamentos aditivos nos 

adolescentes do 3º Ciclo, tendo por base uma revisão integrativa da literatura. A operacionalização deste 

projeto pretende prevenir os comportamentos aditivos nesta faixa etária bem como minimizar danos 

quando já se verificam consumos. 

Palavras-Chave: Enfermagem de saúde mental; adolescentes; cannabis; prevenção; intervenções 
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Abstract 

In adolescence, it appears that there are risk factors that make adolescents vulnerable and 

susceptible to the consumption of illegal substances. This behavior has a detrimental effect on your 

mental health. 

This consumption reaches a high number of young people in Europe and Portugal is no exception. 

Cannabis stands out, and this use is more prevalent in adolescents. 

The Integrated Response Center, where the internships took place, is a perfect place for the 

intervention of the Mental Health Nursing who through their psychotherapeutic, psychosocial and 

psychoeducational interventions, enhances protective factors and promotes healthy lifestyle habits and 

avoiding risky behavior. 

An intervention project was developed to prevent addictive behaviors in 3rd cycle adolescents, based 

on an integrative literature review. The operationalization of this project intends to prevent addictive 

behaviors in this age group as well as to minimize damage when consumption already takes place. 

 

Keywords: Mental Health Nursing; Adolescents; Cannabis; prevention; intervention 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O presente relatório surge no âmbito da Unidade Curricular Estágio Final, inserido no 3º Semestre do 

4º Curso de Mestrado em Enfermagem em Associação, no ramo de Especialidade de Enfermagem de 

Saúde Mental e Psiquiátrica. 

O tema deste trabalho está relacionado com a prevenção dos comportamentos aditivos nos 

adolescentes do 3º ciclo. A doença mental tem tido uma crescente consciencialização e com uma carência 

extrema de intervenção. Os aumentos das perturbações mentais refletem-se numa das principais causas 

de incapacidade, morbilidade e morte prematura. Consultando dados estatísticos da região onde nos 

encontramos inseridos, verificamos que existe um crescente número de comportamentos aditivos 

levando a que os indivíduos necessitem de internamentos prolongados. O EEESMP poderá desenvolver 

atividade na área da prevenção destes mesmos comportamentos dadas as suas capacidades singulares 

de intervenção, promovendo hábitos de vida saudáveis, e reabilitando os indivíduos ao nível psicossocial. 

Este trabalho oferece uma base de desenvolvimento de outros estudos/projetos, no âmbito profissional 

e proporcionará visibilidade à Especialidade em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica. No âmbito 

social poderá vir a diminuir os comportamentos aditivos que infelizmente estão em fase crescente . 

Este foi estruturado em três capítulos, enquadramento teórico, projeto de intervenção em serviço e 

desenvolvimento de competências especializadas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica e de 

mestre em enfermagem.  

No primeiro capítulo são apresentados conceitos fundamentais sobre saúde mental/ doença mental 

com referência à adolescência, uma vez que o projeto é referente a indivíduos do 3º ciclo. O passo 

seguinte foi descrever o enquadramento conceptual da adolescência, contextualizar a evolução da 

disciplina da Enfermagem e a afiliação à teoria de promoção de saúde de Nola Pender. Esta parte  do 

pressuposto de que os comportamentos da pessoa são baseados em fatores pessoais, ambientais, 

socioculturais e biológicos. Seguidamente centra-se nos sentimentos e conhecimento específico sobre o 

comportamento que se quer alterar por forma a atingir o comportamento de promoção de saúde 
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desejado. Os EEESMP desempenham o seu relevante papel na mediação dos sentimentos e conhecimento 

e agindo como facilitador da aquisição do comportamento pretendido.  

O capítulo segundo serve o propósito de explanar o projeto de intervenção. Este segue a metodologia 

de projeto e começa pelo diagnóstico de situação com a análise do problema recorrendo ao processo  

“SWOT”. Definem-se os objetivos com o subsequente planeamento das estratégias a desenvolver, 

recursos necessários e indicadores de avaliação. Na parte final do projeto é descrito como seria caso 

tivesse sido colocado em prática com a posterior avaliação e divulgação dos resultados.  

O último capítulo é dedicado ao desenvolvimento das competências de mestre em enfermagem, das 

competências comuns às especialidades em enfermagem e as competências especificas do enfermeiro 

especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. Este irá descrever o percurso realizado 

enquanto aluna com o objetivo de adquirir as competências necessárias para ser mestre em enfermagem 

e especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica.  

Este trabalho termina com as considerações finais onde é feita uma análise conclusiva sobre o 

trabalho e todo o caminho realizado que conduziu á sua elaboração.    

Adotou-se para este trabalho, o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa e a norma 

bibliográfica American Psychological Association [APA], 7ºedição.  
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

2.1.  Saúde/doença mental na adolescência  

“A compreensão do conceito de saúde /doença é fundamental para a prática de todas as profissões 

da área da saúde” (Sequeira & Sampaio, 2020). Quando falamos em estado de saúde do individuo nele 

está inserida a saúde mental.  A OMS define o conceito desde 1948, sem saúde mental, não há saúde e 

assim, saúde pode ser definida como estado de completo bem-estar físico, mental e social. Nele o 

individuo consegue estabelecer relações com os pares de uma forma ajustada, desenvolve as suas 

aptidões e consegue superar o stress do seu quotidiano e os seus conflitos internos, dá contributos para 

a comunidade onde está inserido e mantendo relações sociais. Assim, a saúde mental, verifica-se quando 

há um desenvolvimento do individuo no contexto onde se encontra inserido tendo em conta fatores como 

a sua natureza biológica, psicológica, social, cultural e ambiental (Sequeira & Sampaio, 2020).  

Ao longos dos tempos vários teóricos tentaram definir o conceito de saúde mental sendo uma tarefa 

de elevada complexidade. 

 A 1970, Maslow deu enfase à motivação dos indivíduos com a procura da auto-atualização. Esta 

teoria é visualizada através da pirâmide de Maslow onde a auto atualização é o pico da mesma. A pirâmide 

é composta por cinco patamares em que a que está no topo só pode ser alcançada se estiverem as 

anteriores realizadas. Consoante as vicissitudes da vida o individuo vai subindo e descendo nos patamares 

sempre com o objetivo de alcançar o topo (Townsend M. C., 2011). 

Em 1958, Jahoda demonstra seis indicadores de saúde mental sendo eles: Atitude positiva para 

consigo próprio, crescimento, desenvolvimento e capacidade de alcançar a autoactualização; integração; 

autonomia; perceção da realidade e mestria ambiental (Townsend M. C., 2011). 

Segundo Robinson “a saúde mental é vista como a adaptação bem-sucedida aos agentes stressores 

do ambiente externo ou interno, evidenciada por pensamentos, sentimentos e comportamentos 

apropriados à idade congruentes com as normas locais e culturais” (Townsend M. C., 2011). 
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Por outro lado, a definição de doença mental, é difícil uma vez que esta depende da cultura e crença 

de determinada região geográfica.  Esta manifesta-se quando se verificam respostas mal adaptativas aos 

percalços do quotidiano quer sejam de origem interna ou externa ao individuo. Esta pode-se verificar 

através de pensamentos, comportamentos e sentimentos incoerentes no meio em que o individuo está 

inserido impossibilitando o individuo a ter uma vida social, ocupacional e física ativa e produtiva 

(Townsend M. C., 2011). 

Sequeira & Sampaio (2020) refere que a doença mental é uma situação patológica em que o individuo 

vai apresentar dificuldades na sua capacidade mental. Alerta também para o facto de que as patologias 

do foro físico possam causar doença mental sendo apenas necessário que o individuo apresente 

desequilíbrio na sua organização mental.  

No que concerne à adolescência é importante que todos os profissionais de saúde tenham presente, 

as etapas de crescimento e desenvolvimento físico e cognitivo “normais” para serem capazes de 

identificar alterações que possam surgir. Esta deteção é deveras desafiante uma vez que é difícil alcançar 

(Townsend M. C., 2011).   

Uma vez que se verifica esta dificuldade de diagnóstico a aposta deverá estar focada na promoção 

de saúde mental para ver possíveis ganhos em saúde e criar fatores protetores aos futuros adultos 

(Sequeira & Sampaio, 2020). 

 “O aparecimento de uma doença do foro mental de um filho implica a vivência de um enorme 

sofrimento”. Para além do desgaste emocional e físico dos pais, denota-se uma extrema dificuldade 

destes aceitarem a patologia dos filhos. Nesta fase é de extrema importância a presença de um 

enfermeiro no apoio e intervenção conjunta de adolescente/família/pais (Sequeira & Sampaio, 2020). 

2.2.  Adolescência 

A Organização Mundial de Saúde define adolescência como uma fase entre a infância e a fase adulta, 

sendo ela entre os 10 e os 19 anos de idade. Nesta definição é realçada a ideia que é uma fase única no 

desenvolvimento humano, onde há um rápido desenvolvimento tanto físico como psicológico, social, 

sexual e cognitivo. É também considerada a fase primordial para se trabalhar a saúde mental (OMS; 

UNICEF, 2021). 
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Podemos verificar que esta fase da vida humana é critica para a saúde mental, pois ocorre um grande 

desenvolvimento e crescimento do cérebro. Os adolescentes vão, portanto, munir-se de ferramentas que 

vão decidir o seu futuro com um papel ativo na sociedade (World Health Organization, 2020) . É também, 

um período onde procuram a sua identidade pessoal com períodos de confusão e desalento. 

Knobel descreve a síndrome de adolescência normal, através de sintomatologia. Sendo esta 

caraterizada por: busca de si próprio e da sua identidade, influência de pares, necessidade de 

intelectualizar e fantasiar, crises religiosas, deslocalização temporal, evolução sexual, comportamentos 

de reivindicação social, alteração de conduta, separação progressiva dos pais e constantes alterações de 

humor (Bock, 2007). 

Neste processo de crescimento, os pares desempenham um papel importante. Sabe-se também que 

as alterações comportamentais estão associadas à dificuldade de estabelecer relações gratificantes com 

os colegas durante a sua infância (Hockenberry & Winkelstein, 2006).  

 Piaget sugere que na faixa etária dos 12 aos 15 anos as transformações emocionais dependem das 

transformações cognitivas. A “maior parte dos indivíduos alcança a meio da adolescência a maturidade 

cognitiva” (Townsend M. C., 2011).  

A qualidade do ambiente onde a criança/adolescente cresce molda o seu bem-estar e 

desenvolvimento. Quando estas vivenciam experiências negativas em casa, na escola, na internet, assim 

como quando expostas a violência doméstica ou um parente com patologia do foro psiquiátrico, aumenta 

o risco de desenvolver comportamentos de risco para a saúde mental (OMS; UNICEF, 2021) .  

2.3.  Comportamentos aditivos com substância - Cannabis 

Para o adolescente, a procura do seu espaço no grupo de pares, da sua própria identidade, determina 

a forma como encaram o mundo, nomeadamente em situações de conflito. No caso de o mesmo não 

conseguir resolver estas situações pode influenciar na adoção de comportamentos de risco, 

nomeadamente comportamentos aditivos. 

Estes são comportamentos problemáticos, cuja evolução leva a que a vida do individuo bem como da 

sua família sejam afetadas de uma forma muito negativa. Este comportamento tem uma imensa vastidão 

não se limitando apenas ao consumo problemático de substância, mas abrange também qualquer 
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conduta compulsiva que o individuo tenha para obter satisfação e bem-estar imediato, apesar das 

consequências negativas que advêm desse mesmo impulso (Nunes & Jólluskin, 2010). 

Quando abordamos os comportamentos aditivos invariavelmente haverá a necessidade de 

referenciar as substâncias psicoativas. Para isso é necessário deter um conhecimento sobre os vários tipos 

de substâncias desde a sua origem, características, efeitos, classificações, etc. 

As substâncias psicoativas têm uma história longa e ancestral. Já em 5000 a.c. há registo de 

ideogramas onde o ópio é sinal de alegria e regozijo. Na civilização egípcia era utilizado o cânhamo para 

esquecer as preocupações e para enganar a fome e o cansaço. Na região do México, associavam as drogas 

à religião e aos rituais (Nunes & Jólluskin, 2010). 

Com o desenvolvimento dos mercados, iniciado na Idade Média, a evolução de produtos com 

elementos da natureza foi tanto que apareceram os chás, o tabaco e outras espécies botânicas com 

propriedades medicinais. O ópio era usado no tratamento de diarreias, problemas gástricos e disfunção 

erétil (Nunes & Jólluskin, 2010). 

Com o evoluir do tempo, foram sendo modificadas as plantas e foram aparecendo variadas drogas 

sintéticas, continuando a aparecer todos os dias e com efeitos nefastos para os indivíduos que as 

consomem (Nunes & Jólluskin, 2010). 

Existem diversas classificações das drogas: classificação dos modificadores da atividade psíquica, 

classificação das drogas em função do efeito sobre o sistema nervoso central, classificação geral das 

substâncias psicoativas modificadas, classificação adotada pela OMS, e a classificação baseada no critério 

de legalidade das substâncias. 

No (SICAD, s.d.) refere que ”embora todas as drogas atuem a nível do Sistema Nervoso 

Central (SNC), elas dividem-se em diferentes categorias: as depressoras, que deprimem a 

atividade cerebral (ex. álcool, heroína), as estimulantes, que aumentam a atividade do cérebro 

(ex. cocaína) e as alucinógenas, que atuam no cérebro distorcendo a perceção da realidade (ex. 

LSD ou os canabinóides em doses muito elevadas) por alteração dos sentidos (visão, audição, 

etc.). Drogas como os cogumelos mágicos, o LSD ou os inalantes podem também ser consideradas 
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drogas psicadélicas. Os canabinóides pelas suas características definem uma categoria 

específica”. 

Analisando o estudo realizado em Portugal 2016/17 feito à população residente em Portugal (15-

74 anos), mostra-nos que a prevalência de consumo de drogas foi de 10% ao longo da vida, 5% nos 

últimos 12 meses e de 4% nos últimos 30 dias.  Observa-se também um aumento em relação ao ano 

de 2012 (Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: Direção de 

Serviços de Monitorização e Informação / Divisão de Estatística e Investigação, 2020). 

No mesmo documento revela que os consumos de cannabis têm uma expressão significativa a 

partir dos 16 anos, no ano de 2019, pelo que será importante iniciar a prevenção aos 13 onde o 

consumo é menor (Figura1). 

Tabela 1- Prevalências do consumo de cannabis ao longo da vida (%)2012–2019 

 

Fonte: relatório (SICAD, 2019, p.135) 
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O mesmo relatório indica-nos que de um modo geral, a população entre 15 e 34 anos apresenta 

consumos mais elevados que de 15-74 anos. O grupo com mais prevalência de consumo foi no grupo 

etário dos 25-34 anos e dos 35-44 anos. Na população jovem entre os 15-24 anos a subida é menos 

expressiva (Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: Direção de 

Serviços de Monitorização e Informação / Divisão de Estatística e Investigação, 2019).  

“Tal aponta para a necessidade do reforço das medidas preventivas em idades precoces, 

tendo em consideração que os 15-24 anos é o grupo etário onde maioritariamente se iniciam os 

consumos de substâncias psicoativas, e, conforme se pode constatar, emergem padrões de 

consumo nocivos e abusivos, que algumas vezes evoluem para situações de dependência” 

(Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: Direção de Serviços 

de Monitorização e Informação / Divisão de Estatística e Investigação, 2020). 

Ao analisar os dados a nível do Litoral Alentejano verifica-se que tem 12% de jovens com idade até 

15 anos comparativamente com 13,8% a nível nacional, conforme nos indica a tabela (Fundação Francisco 

Manuel dos Santos, 2010). 

Tabela 2- População 0-14 anos do Litoral Alentejano 

Território 

Grupo etário 

0-14 

2001 2019 

Alentejo Litoral 13,2% 12% 

Alcácer do Sal 13,0% 11,3% 

Grândola 12,3% 11,9% 

Odemira 13,0% 11,6% 

Santiago do Cacém 12,8% 12,0% 

Sines 15,6% 14,1% 

Fonte: INE, PORDATA-última atualização a 16-06-2020 
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Pode-se verificar que em 2016/17, uma vez mais a cannabis foi a substância ilícita que registou 

as maiores prevalências de consumo. No global a subida da prevalência das drogas deve-se ao fato 

de haver um crescente consumo de cannabis (Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 

e nas Dependências: Direção de Serviços de Monitorização e Informação / Divisão de Estatística e 

Investigação, 2019). 

Ao analisar a sinopse estatística de 2018 podemos verificar que os adolescentes entre os 13 e 15 anos 

que apresentam prevalências de consumo ao longo da vida de qualquer substância ilícita é de 18,7%. 

Podemos verificar também que deste valor a prevalência mais elevada se verifica no sexo masculino 

(SICAD/ DMI / DEI, 2020). 

“As prevalências de consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e tranquilizantes/sedativos sem receita 

médica têm-se mantido estáveis entre 2015 e 2019. Parece haver uma tendência de claro incremento da 

prevalência de consumo de substâncias ilícitas, sobretudo devido ao consumo de cannabis” (Figura2). Este 

aumento ocorre tanto entre os rapazes com um aumento de 28,8% (2015) para 32,1% (2019), como entre 

as raparigas 16,2% para 21,7% (2019) (SICAD, 2020). 

Figura 1- Inquérito aos participantes no Dia de defesa Nacional-2019 

 

Fonte: (SICAD, 2020) 

 

Há já décadas que perdura a controvérsia em torno da cannabis. Esta é tida tanto como muito 

perigosa, como inofensiva. É considerada pela sociedade atual como uma droga leve, e aceite. Como 

refere (Tokin, 2002),  a cultura adulta contemporânea aceita a noção de que a cannabis é uma droga 

segura e de consumo social. Este refere também que uma vez que se encontra mais disponível para os 

adultos verifica-se que o uso em adolescentes começou a aumentar, tendo como justificação de que é 

mais segura que o tabaco e o álcool. Reforçando a ideia, (Pavani, Silva, Silvia, & Neto, 2003) “Essa droga 

é frequentemente considerada pelos jovens menos maléfica do que outras drogas ilícitas ou mesmo 
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lícitas, e mais aceita socialmente, mesmo com o reconhecimento dos comprometimentos familiares, 

sociais e biológicos resultantes do uso contínuo”.  

“No que respeita à perceção sobre a facilidade de acesso a drogas ilícitas por parte das populações, 

de acordo com vários estudos, em Portugal, tal como no resto da Europa, a cannabis é percecionada como 

a droga de maior acessibilidade” (SICAD, 2018, p. 139). 

Esta é considerada alucinogénia e “os seus efeitos incluem sensação de relaxamento, tagarelice e 

hilaridade, alucinações e sensação de fome ou cansaço” (Briggs, 2013, p. 48). 

 Esta droga tem origem numa planta e é normalmente fumada. Difere da cocaína, álcool ou da 

heroína uma vez que o seu composto químico não é único, mas sim muito complexo. Os efeitos que causa 

no individuo deve-se às elevadas concentrações de delta-9-tetra-hidrocanabiol (THC), sendo este apenas 

um dos cerca de sessenta canabinóides encontrados na planta  (Nunes & Jólluskin, 2010). 

O fumo resultante do cigarro contém mais de mil químicos que irão ser levados para a corrente 

sanguínea até as células de todo o corpo. O THC é responsável pela taquicardia sentida e do aumento da 

tensão arterial uma vez que estimula o sistema noradrenérgico. Este é solúvel no tecido adiposo o que 

faz com que atravesse facilmente a barreira hematoencefálica, permanecendo muito tempo no cérebro 

e nos tecidos adiposos do organismo, devido a sua insolubilidade em água (Nunes & Jólluskin, 2010). 

O THC tem também a capacidade de afetar os sistemas GABA (principal neurotransmissor inibidor no 

sistema nervoso central) e da acetilcolina fazendo com que o continue a exercer influência ao nível 

cerebral muito depois de passar os efeitos (Nunes & Jólluskin, 2010). 

“Há cada vez mais evidências de que o uso continuado da substância produz lesões cerebrais 

permanentes, lesões cromossómicas, défices mnésicos irreversíveis, perda de motivação e crescente 

irritabilidade” (Nunes & Jólluskin, 2010, p. 50).  

 

2.4.  Prevenção 

Quando falamos em prevenir, esta palavra tem origem no latim PRAE-, “antes”, mais VENIRE, “vir”, 

ou seja, neste caso acontece antes dos comportamentos aditivos (Moreira, 2005). 
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“A valorização da prevenção como estratégia foi acompanhada de evoluções no próprio conceito de 

prevenção” (Moreira, 2005). 

Esta foi sofrendo alterações ao longo do tempo. A denominação mais antiga tinha a prevenção 

dividida em três nas quais se inclina mais para as intervenções. A prevenção primária onde os profissionais 

de saúde atuam antes do problema de forma que este não surja e a prevenção secundária que era tida 

como a aplicação de intervenções para minimizar os problemas sendo que eles já estão presentes. A 

terciária direciona as intervenções para evitar recaídas (Moreira, 2005). 

 “A prevenção mais recente é a de Gordon, para quem a prevenção deve ser conceptualizada em 

termos de prevenção universal” “seletiva” e “indicada”. Esta denominação será mais voltada para a 

população-alvo (Moreira, 2005, p. 12). 

A prevenção universal é direcionada à população em geral, também denominada como prevenção 

primária. Estes indivíduos não estão propriamente identificados com comportamentos de risco (Nunes & 

Jólluskin, 2010), (SICAD, s.d.). 

A prevenção Seletiva “é dirigida a subgrupos ou segmentos da população geral com 

características específicas identificadas como de risco para o consumo de substâncias psicoativas. 

O risco é avaliado em função dos fatores que o grupo apresenta em relação ao abuso de 

substâncias, não sendo avaliado o grau de risco individual. Os programas de prevenção seletiva 

são de média ou longa duração, variam no tipo e estrutura e os componentes contemplam a 

informação e o desenvolvimento de competências, entre outros” (SICAD, s.d., p. 7). 

A prevenção indicada tem “respostas dirigidas a alunos em que são identificados fatores de risco 

acrescidos ou que estão em início de comportamentos de consumo” (Prata, Pereira, Silva, & Pinto, 2016). 

Esta incide em indivíduos com comportamentos de risco, que demonstram sinais de uso de substâncias 

psicoativas ou que têm outros comportamentos de risco. Estes programas de prevenção apresentam uma 

longa duração, variando consoante o tipo e estrutura e os componentes contemplam tal como nos níveis 

anteriores a informação e o desenvolvimento de competências, entre outros (Institute of Medicine , 

2009). 
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Um projeto de prevenção só terá alguma eficácia se, depois de se escolher o tipo, forem analisados 

todos os elementos base. 

“Integrando estes elementos, as linhas orientadoras focam a intervenção no cidadão, tendo 

subjacente a transversalidade das problemáticas que atravessam o seu ciclo vital, os contextos de 

intervenção, a promoção da qualidade da intervenção e a articulação intersectorial e interinstitucional” 

(SICAD, 2013, p. 9) . 

Para podermos saber se as intervenções que vão ser aplicadas têm impacto na vida dos adolescentes 

é necessário compreender antecipadamente os fatores de risco bem como os protetores (European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2011). 

Os fatores de risco segundo, (Masterman and Kelly, 2003) citado por (EMCDDA, 2009) incluem a 

personalidade do adolescente, habilidades sociais e biológicas, expetativas positivas em relação às 

substâncias, disfunção familiar, consumos no seu ceio familiar e amigos, presença de problemas genéticos 

e antecedentes familiares de problemas de saúde mental. Os adolescentes mesmo tendo estes fatores de 

risco, se tiverem fatores protetores poderão nunca desenvolver comportamentos de risco. Estes podem 

ser uma forte ligação familiar, personalidade com bom temperamento e disposição (Tabela 2).  

Tabela 3- Fatores de risco e protetores (traduzida) 

Fatores de risco e fatores protetores nos 6 domínios 

Domínio Fatores de risco Fatores protetores 

Individual Comportamento agressivo precoce Autocontrolo 

Família Falta de supervisão dos pais Monitorização parental 

Pares Abuso de substâncias Competências académicas 

Escola Presença de drogas Políticas antidrogas 

Instituições Instituições de acolhimento, estar longe 

de casa 

Monitorização por profissionais, 

atividades de lazer 

Comunidade Pobreza Vizinhos com boas relações 

Fonte: (EMCDDA, 2009) 
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A prevenção dos comportamentos aditivos não tem o papel apenas de evitar que o individuo inicie o 

consumo, mas intervém na causa do interesse pelo início do consumo e o porquê de o manter (Melo, 

2002).   

No caso dos jovens é necessário ir de encontro às suas necessidades, ou seja, se o jovem procura as 

drogas para se poder desinibir e afirmar perante os outros, a nossa intervenção passará por projetos com 

papeis mais ativos dos jovens e descoberta de anseios (Melo, 2002). 

De nada nos servirá apenas reduzir o consumo de drogas se não nos focarmos também no cerne da 

questão, ou seja, a causa de estes terem iniciado o comportamento. Se o fizermos corremos o risco de ter 

uma diminuição de comportamentos aditivos, mas o agravamento de comportamentos tais como 

agressividade, depressão, suicídio porque não eliminamos o problema inicial que levou ao desvio do 

comportamento (Melo, 2002). 

“Deste modo a utilidade da prevenção não está em salvaguardar a harmonia sistémica prévia à crise, 

mas viabilizar os processos de mudança/crescimento desse sistema evitando que seja necessário chegar 

a um nível de comunicação tao desesperado como a toxicodependência” (Melo, 2002, p. 24). 

Na prevenção poderá também ser utilizada intervenção na família e na escola para poder ser algo 

mais forte para o jovem. Por exemplo, se for realizada intervenção na família esta vai ter ferramentas 

para ajudar os profissionais de saúde quando estes intervirem nos jovens. Assim como na escola, quando 

forem dadas ferramentas aos docentes e outros profissionais a prevenção será mais eficaz e haverá um 

“contágio” das famílias e dos próprios jovens (Melo, 2002). 

Para uma prevenção eficaz deverá ser feito um projeto bem estruturado e bem fundamentado. Neste 

sentido deverá ser envolvida não só a equipa de profissionais de saúde, mas os pais, professores, 

funcionários da escola e os adolescentes. 

2.5.  Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender e a Prevenção de 

comportamentos aditivos na adolescência 

Uma vez que os comportamentos aditivos têm um grande peso na sociedade, torna-se premente a 

promoção da saúde e munir a população de ferramentas para adoção de estilos de vida saudáveis 

afastando-se destes comportamentos. 
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A temática sobre promoção de saúde data desde a origem da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

A saúde é considerada um direito de todos os cidadãos independentemente da sua religião, raça, 

orientação política, estatuto social, etc.  

Com o decorrer dos anos, várias foram as reuniões realizadas em torno da temática, constatando-se 

que alguns dos problemas de saúde estão intimamente ligados aos comportamentos de risco sendo que 

são passiveis de ser corrigidos.  

Os enfermeiros têm um papel fundamental na promoção da saúde, ajudando os seus utentes a 

alcançar o máximo potencial de saúde, identificando e dando estratégias de adaptação em situações que 

levam a comportamentos de risco, provendo-os de informações geradoras de ferramentas de combate 

aos comportamentos de risco (Ordem dos Enfermeiros, 2001). 

Os EEESMP revestem-se de especial importância pois tem o dever: 

✓ Desenvolver o diagnóstico da situação de saúde mental da comunidade/utente/família bem 

como os recursos necessários; 

✓ Realizar promoção de saúde mental bem como promover ambientes saudáveis;  

✓ Implementar políticas públicas inclusivas para a comunidade; 

✓  Ajudar no reforço de redes comunitárias para um desenvolvimento saudável, 

principalmente em fases específicas do ciclo vital como a parentalidade, infância e 

adolescência; 

✓ Otimizar respostas humanas aos processos de transição;  

✓ Fomentar competências nos indivíduos e promover a literacia em Saúde Mental (OE, 2011). 

Para o desenvolvimento deste trabalho considerou-se o Modelo de Promoção da Saúde, proposto 

por Nola Pender. Este modelo foi desenvolvido pela mesma, tendo sido publicada a primeira versão em 

1982 e atualizado em 1996 baseado nas mudanças de perspetivas da teoria (Alice Petiprin, s.d.).  
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A enfermeira sentiu a necessidade de desenvolver este modelo após observar os profissionais a 

intervirem apenas após os utentes desenvolverem problemas de saúde. Ao longo do tempo ficou 

convencida que a qualidade de vida dos utentes melhorava com a prevenção dos problemas, antes destes 

ocorrerem, com poupança de dinheiro em saúde, promovendo hábitos de vida saudáveis. Primou pela 

diferença uma vez que foi dos primeiros modelos, focado na motivação positiva (Alice Petiprin, s.d.). 

Esta teoria incentiva os profissionais a olhar para as variáveis que têm impacto nos comportamentos 

de saúde e transmite a importância do desenvolvimento de meios que promovam o bem-estar da pessoa 

(Pender, 2011). 

O Modelo de Promoção da Saúde “é fundamentalmente, um modelo de enfermagem, podendo ser 

usado para implementar e avaliar ações de promoção da saúde” (Janaína, Marcos, & Lorena, 2005, p. 

237), Este permite avaliar o comportamento que leva à promoção da saúde e estuda três pontos principais 

“1- As características e experiências individuais, 2- Os sentimentos e conhecimentos sobre o 

comportamento que se quer alcançar e 3- O comportamento de promoção da saúde desejável”  (Janaína, 

Marcos, & Lorena, 2005, p. 237). 

Pender identificou alguns fatores com potencial na promoção de saúde nos seus utentes. No que diz 

respeito ao comportamento prévio e aos fatores pessoais, estes são difíceis ou até mesmo impossíveis de 

serem alterados pelos enfermeiros. Os outros fatores nomeados podem ser influenciados positivamente, 

com uma promoção de saúde efetiva, através de uma avaliação eficaz, apoio e educação eficiente. 

O modelo de Promoção da Saúde, tem implícito quatro elementos fundamentais: Pessoa, Ambiente, 

Enfermagem e Saúde/doença. 

A pessoa/individuo é um ser biopsicossocial parcialmente moldado pelo ambiente, mas que também 

procura criar o seu próprio ambiente, no qual o potencial humano (inerente e adquirido) possa ser 

totalmente representado. As características individuais e as experiências de vida moldam-nos os 

comportamentos, incluindo os comportamentos de saúde (Pender, 2011).  

O ambiente por sua vez é tido como o contexto social, cultural e físico ao longo do ciclo de vida. Este 

pode ser manipulado pelo individuo, com a ajuda ou não dos enfermeiros, para realçar um contexto 

positivo de trajetos facilitadores de comportamentos que melhoram a saúde (Pender, 2011). 
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A enfermagem é tida como a interação com os indivíduos, famílias e comunidade com o objetivo de 

estabelecer condições favoráveis para uma saúde plena e um elevado grau de bem-estar (Pender, 2011). 

O termo saúde é para a autora algo positivo, compreensivo, unificador e humano. Esta acredita que 

a saúde implica doença, mas não como a principal componente. A sua definição de saúde envolve a pessoa 

num todo e o seu estilo de vida, incluindo a sua energia vital, resiliência, recursos, potencial e capacidades. 

Esta é uma atualização do potencial humano inerente e adquirido por meio de um comportamento 

direcionado a um objetivo, autocuidado competente e relacionamentos satisfatórios com os outros, 

enquanto os ajustes são feitos conforme necessário para manter a integridade estrutural e a harmonia 

com os ambientes onde se insere (Peterson & Bredow, 2013). 

O modelo exemplificado na Figura 3 assenta nos três grupos já referidos acima. O primeiro (as 

características e experiências individuais) é subdividido entre comportamento anterior e características 

individuais, sendo que os comportamentos anteriores referem-se a algo que já aconteceu não sendo 

passível de alteração. Quanto mais frequentes forem esses comportamentos, mais provável será que se 

mantenham. Os fatores pessoais abrangem fatores biológicos (idade, força, agilidade, etc.), psicológicos 

(autoestima, definição individual de saúde, etc.) e socioculturais (etnia, cultura, etc.) que influenciam os 

comportamentos de promoção da saúde (Sitzman & Eichelberger, 2011). 

O Segundo grupo (os sentimentos e conhecimentos sobre o comportamento que se quer alcançar) 

divide-se em seis variáveis diferentes:  

✓ Reconhece os benefícios da ação - resultados positivos derivados de um comportamento de 

promoção da saúde proposto. Exemplo, um adolescente pára de fumar após solicitação da 

enfermeira. Esta demonstra que o comportamento (fumar) faz com que os dentes fiquem 

descoloridos e que, depois de parar, os dentes permanecerão mais brancos e saudáveis (Sitzman 

& Eichelberger, 2011). 

✓ Reconhece barreiras para a ação - perceções dos bloqueios, obstáculos e custos pessoais de 

realizar um comportamento de saúde. Exemplo: limitações financeiras podem tornar impossível 

para um individuo manter frequência do ginásio (barreira real). Outro individuo pode manter a 

inscrição no ginásio, mas não a sua frequência por ter uma barreira imaginária de sentir que as 

pessoas se vão rir da sua condição física quando está a treinar (Pender, 2011) (Sitzman & 

Eichelberger, 2011); 
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✓ Reconhece a autoeficácia - perceção da capacidade pessoal de organizar e executar um 

determinado comportamento de saúde; autoconfiança em realizar o comportamento de saúde 

com sucesso. Exemplo: se uma pessoa tem grande autoestima e uma boa autoimagem, é menos 

provável que se depare com barreiras significativas para a mudança de comportamento 

comparativamente a alguém que se sente desmotivado e desorganizado (Pender, 2011) (Sitzman 

& Eichelberger, 2011); 

✓ Sentimento relacionado com o comportamento - sensação subjetiva ou emoção que ocorre antes, 

durante ou depois do comportamento de saúde. Exemplo: Uma pessoa resolve fazer uma 

caminhada durante a pausa de almoço do trabalho e descobre que daí resultará cansaço e 

provavelmente cheiro de suor na sua roupa, então os sentimentos associados à atividade real de 

caminhar podem ser negativos (Pender, 2011) (Sitzman & Eichelberger, 2011); 

✓  Influências interpessoais- perceção sobre os comportamentos, crenças ou influência de pares em 

relação ao envolvimento num comportamento de saúde específico. Exemplo: se a família do 

individuo fumar toda, será mais difícil este cessar o comportamento (Janaína, Marcos, & Lorena, 

2005) (Sitzman & Eichelberger, 2011). 

✓ Influências situacionais- referem-se a fatores externos que afetam a perceção do individuo sobre 

o comportamento de promoção da saúde proposto, como onde, quando e como a atividade 

ocorrerá. Exemplo: Se um individuo for convidado a assistir a sessão de educação para a saúde 

com o intuito de cessação tabágica num local onde pessoas fumam regularmente será deveras 

difícil o individuo concentrar-se (Janaína, Marcos, & Lorena, 2005) (Sitzman & Eichelberger, 2011). 

✓ Compromisso com o plano de ação - intenção de realizar um determinado comportamento de 

saúde, incluindo a identificação de estratégias específicas para fazê-lo com sucesso. Exemplo: Um 

individuo estará comprometido no plano se tomar consciência que isto lhe trará benefício no 

futuro (Janaína, Marcos, & Lorena, 2005) (Pender, 2011).  

✓ Exigências imediatas e preferências- comportamentos alternativos que invadem a consciência 

como possíveis finais de ação imediatamente antes da ocorrência pretendida de um 

comportamento de saúde planeado (Pender, 2011). 
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O terceiro grupo, é direcionado para o comportamento promotor de saúde, ou seja, o desfecho 

comportamental desejado que é motivado pelas intervenções de enfermagem. Por este motivo, importa 

envolver o mais possível o individuo como agente de mudança para o resultado ser um comportamento 

promotor de saúde (Pender, 2011). 

O modelo exposto está intimamente relacionado com o projeto desenvolvido, uma vez que ambos 

se centram na promoção de comportamentos saudáveis, nomeadamente a prevenção do consumo de 

cannabis nos adolescentes e/ou a modificação de comportamentos de adição ao uso de cannabis. 

Inerente à população alvo do projeto estarão os seus comportamentos anteriores (consumo 

pregresso de substâncias, comportamentos desadequados face a situações específicas, etc.) e as suas 

características e experiências individuais, tais como idade, sexo, relacionamentos com os pares, etc. 

Importa, pois, apurar estes atributos para que assim a intervenção nos grupos seja alicerçada em 

construtos teóricos.   

A intervenção baseada na segunda premissa do modelo centra-se no conhecimento do 

comportamento específico e nos sentimentos que este despoleta.  Desta forma, as sessões de 

psicoeducação objetivarão dotar individuo/família/comunidade de competências para adoção de 

comportamentos de promoção da saúde direcionando-se no sentido de hábitos saudáveis e fugindo dos 

comportamentos aditivos.  

O empowerment dos participantes do projeto e sobre tudo o que se relaciona com a cannabis 

conduzirá à abstinência do consumo de cannabis assim como poderá também influenciar hábitos de vida 

saudáveis relacionados com outras substâncias aditivas. Crê-se pois, que a aplicação do projeto e após a 

intervenção especializada do EEESMP se chegue a comportamentos e expectativas individuais adequadas 

e promotoras da saúde dos adolescentes. 

O diagrama da figura 2 descreve resumidamente os pressupostos onde o modelo ora descrito assenta 

e favorece a compreensão sistematizada da aplicabilidade do mesmo no projeto de intervenção que se 

apresentará seguidamente. 
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Figura 2- Diagrama do Modelo de Promoção de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Traduzido (Pender, 2011) 
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3. PROJETO DE INTERVENÇÃO  

  

O estágio decorreu num Centro de Respostas Integradas do Alentejo. Este centro, é uma unidade 

pública do Ministério da Saúde, especializada na Prevenção, Tratamento, Reinserção da pessoa com 

Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD) com substância (álcool, cannabis, heroína, cocaína…) e 

sem substância (jogos, internet, redes sociais, sexo…). 

Realizam intervenção em vários concelhos com um território de 5308,11 km com 93.390 habitantes 

residentes (INE, 2020).   

É constituída por uma equipa multidisciplinar vasta, entre eles: 8 Enfermeiros dos quais 1 enfermeiro 

EESMP com acumulação de coordenação do CRI, 7 generalistas; 1 Assistente operacional; 2 Assistentes 

Psicossociais; 2 Assistentes sociais; 3 Psicólogos; 1 Médico; 1 Segurança; 2 Assistentes técnicas; 1 

Profissional da limpeza. Esta equipa trabalha em conjunto em prol dos habitantes ao qual este centro dá 

resposta (Oliveira, 2019). 

Na prevenção e Intervenção Comunitária a sua missão é: Dar a cada individuo o poder de decisão no 

rumo da sua vida, no respeito pela pessoa, pelos seus desejos, pelas suas dificuldades, pelo seu itinerário; 

interessar-se pelos indivíduos, sendo eles consumidores ou não de substâncias; Reduzir os problemas de 

saúde, comportamento e sociais associados; Aumentar os fatores protetores e diminuir os fatores de risco 

dos CAD (Oliveira, 2019). 

No que concerne ao tratamento e reinserção esta equipa tem como missão: minimização de danos e 

reabilitação de saúde e social (Oliveira, 2019).  

3.1 Diagnóstico de Situação 

Este diagnóstico apresenta um modelo descritivo sobre o problema identificado. Ao longo do 

presente subcapítulo iremos apresentar a definição do problema e a sua análise reflexiva através da 

metodologia SWOT (Strengths, Weakness, Oportunities e Threats). 
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3.1.1 Definição e análise do problema 

Este projeto vai de encontro ao objetivo geral do plano Nacional para a Redução dos 

Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020 que nos diz: 

 “Prevenir, dissuadir, reduzir e minimizar os problemas relacionados com o consumo de 

substâncias psicoativas, os comportamentos aditivos e as dependências através de uma 

intervenção integrada, baseada em mecanismos de prevenção, dissuasão, redução de riscos, 

minimização de danos, tratamento e reinserção, utilizados em consonância com a etapa do ciclo 

de vida do cidadão e o contexto em que este se encontra e estruturados numa rede de 

referenciação e articulação de cuidados” (SICAD, 2013, p. 22). 

Os comportamentos aditivos são uma problemática muito atual. Neste sentido é necessário realizar 

prevenção desses comportamentos para que o crescimento seja feito de uma forma saudável nas 

vertentes biopsicossocial. 

No presente projeto propôs-se que seja realizada uma intervenção preventiva denominada como 

seletiva. Esta é direcionada para subgrupos com características específicas consideradas de risco, como é 

o caso do risco para o consumo de substâncias psicoativas (SICAD, 2013). 

Na nossa sociedade, existem variadíssimos problemas nos quais a enfermagem especializada em 

Saúde Mental e Psiquiátrica, apresenta uma especial relevância “nas dimensões psicossociais das 

populações em maior vulnerabilidade social, tendo como função desenvolver ações de prevenção e de 

promover práticas que possibilitem o desenvolvimento dos sujeitos de modo a melhorarem a sua 

qualidade de vida” (Gomes, 2014).  

Uma vez que os adolescentes passam muitos anos nas escolas torna-se pertinente realizar as ações 

preventivas neste espaço. Torna-se pertinente uma atitude proativa face ao consumo de substâncias 

psicoativas (Sousa, et al., 2007). 

Perante este diagnostico de situação, pretende-se realizar um projeto de prevenção de 

comportamentos aditivos nos adolescentes do 3ª ciclo, prevenindo o consumo e promovendo a saúde 

mental dos mesmos. 

O projeto terá a durabilidade de 1 ano, durante o qual será feita a avaliação e ponderação de o 

manter na prevenção dos comportamentos aditivos e promoção da saúde mental dos adolescentes, que 

se encontram na abrangência deste Centro de Respostas Integradas (CRI). O local das sessões será no 
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auditório das escolas dos agrupamentos de escolas de uma zona do Alentejo consoante a disponibilidade 

e a situação epidemiológica atual.  

 

3.1.1.1 Problema 

Face ao anteriormente exposto os problemas identificados são: 

1. Crescente consumo de cannabis. 

2. Défice de conhecimento sobre as consequências derivadas de comportamentos aditivos. 

3. Necessidade de prevenção de comportamentos aditivos nos adolescentes. 

 

3.1.1.2 Análise SWOT 

 

A aplicação da metodologia SWOT ao problema identificado e ao contexto no qual se insere permitiu 

identificar as fraquezas, as ameaças, as forças e as oportunidades envolvidas no processo. A análise 

reflexiva permite otimizar as forças e as oportunidades identificadas e minimizar o impacto, se possível, 

das fraquezas e das ameaças.  

 
 

 

Forças

- Motivação da equipa de 
prevenção

- Envolvimento do enfermeiro 
EESMP e da Psicóloga na 
prevenção

- Interesse da equipa pela 
temática

Fraquezas

- Não adesão por parte das 
escolas

- Horário em espelho da equipa 
do CRI

Oportunidades

- Interesse no CRI de projetos na 
area da prevenção

-Intervir com novas estratégias 
(internet)

Ameaças

- Pandemia por SARS-COV

- Necessidade reestruturação 

dos cuidados de saúde

Análise 
SWOT
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3.2 Definição dos Objetivos 

Para a realização de um projeto na área da saúde mental e psiquiátrica, o EEESMP deve ter em conta 

os padrões de qualidade dos cuidados especializados. Neste sentido, e tendo em conta o tema do projeto 

a missão passa por “identificação e fortalecimento dos fatores de proteção/resiliência e diminuição da 

vulnerabilidade/risco para a saúde mental do cliente” (OE, 2011). 

Quando foi feita a proposta de realização do presente projeto levantou-se a seguinte pergunta: 

“Quais as intervenções que o EEESMP pode realizar para prevenir os comportamentos aditivos por 

substâncias nos alunos de 3ºciclo?”. 

A escola é tida como um local risco para a aquisição e transmissão de conhecimentos, regras, valores, 

sendo que promove o crescimento emocional e humano dos estudantes (Sequeira & Sampaio, 2020). 

Estas têm um papel primordial na prevenção das perturbações do desenvolvimento, nomeadamente, 

no que diz respeito aos comportamentos aditivos e dependências. “Para cumprir esse papel devem 

desenvolver intervenções preventivas que contribuam para a diminuição dos fatores de risco e para a 

promoção de fatores de proteção” (DICAD-Area da prevenção, 2020). 

O projeto proposto enquadra-se nas metas para 2020 da saúde mental (DGS, 2017) “Desenvolver 

ações de prevenção da doença mental e promoção da saúde mental”. Neste sentido, torna-se fulcral 

delinear os objetivos tendo em linha de orientação o referido anteriormente.  

Objetivo geral 

✓ Prevenir comportamentos aditivos nos adolescentes do 3ª ciclo. 

Objetivos específicos 

✓ Avaliar o conhecimento dos adolescentes acerca da cannabis;  

✓ Aumentar o nível de informação/sensibilização sobre riscos associados ao consumo; 

✓ Promover a saúde mental dos adolescentes;  

✓ Prevenir o consumo da cannabis nos adolescentes. 

 

3.3 Planeamento 

O planeamento objetiva descrever o caminho traçado pra se conseguir cumprir com os objetivos 

propostos. Neste é descrito os procedimentos a seguir, assim como, os recursos que serão necessários 

para o desenvolvimento efetivo do projeto. Serão também definidos os indicadores de avaliação que 
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permitem aferir o grau de eficácia das intervenções psicoterapêuticas executadas ao longo do tempo. No 

planeamento é também definida a população alvo, que neste caso específico, se centra nos adolescentes 

com idades compreendidas entre os 13 e 15 anos matriculados no 3º Ciclo das escolas da abrangência do 

centro de respostas integradas onde se desenvolveu o estágio. A tabela seguinte sistematiza o 

planeamento adotado para o atingir dos objetivos propostos. 

Objetivo: Prevenção dos comportamentos aditivos nos adolescentes do 3ª ciclo  

Objetivos 
específicos 

Estratégias a 
desenvolver 

Recursos Indicadores de 
Avaliação Humanos Materiais Tempo 

Aumentar o nível de 
informação e 
sensibilização sobre 
riscos associados ao 
consumo; 
 
 
 
 
 
 
 

• Realizar pesquisa 
bibliográfica sobre 
comportamentos 
aditivos 

• Realizar um 
enquadramento 
comportamentos 
aditivos. 

• Apresentar sessões 
informativas sobre 
comportamentos 
aditivos 

Aluna de 
Mestrado; 
Enfermeiro 
orientador; 
Professor 
Orientador 
 

Bases de 
dados: 
EBSCO; 
Computador; 
Entrevista; 
Bibliografia; 
Diapositivos 

4 
meses 

N.º adolescentes 
presentes por 
sessão;  
 
N.º adolescentes 
presentes em 
todas as sessões; 

 
Avaliar o 
conhecimento dos 
adolescentes acerca 
da cannabis 
 

• Solicitar autorização 
dos pais/encarregados 
de educação para 
responder ao 
questionário 

• Aplicar o questionário 
 

Aluna de 
Mestrado; 
Enfermeiro 
Supervisor; 
Professor 
Orientador 

Bases de 
dados: 
EBSCO; 
Computador; 
Entrevista; 
Bibliografia; 
Diapositivos 

1 mês  N.º adolescentes 
que responderam 
ao questionário; 
 
N.º adolescentes 
com resultado 
positivo no 
questionário; 

Prevenir o consumo 
da cannabis nos 
adolescentes. 

 

• Sessões de 
Psicoeducação com 
temáticas: História e 
classificação das drogas; 
Epidemiologia da 
problemática; 
Consequências e efeitos 
dos consumos de 
substâncias. 

• Explicitar as 
complicações a curto e 
longo prazo dos 
comportamentos 
aditivos nos 
adolescentes 

Aluna de 
Mestrado; 
Enfermeiro 
Supervisor; 
Professor 
Orientador 

Bases de 
dados: 
EBSCO; 
Computador; 
Entrevista; 
Bibliografia; 
Diapositivos 

4 
meses 

N.º adolescentes 
presentes por 
sessão;  
 
N.º adolescentes 
presentes em 
todas as sessões; 
 
Indicadores 
epidemiológicos 
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Promover a saúde 
mental dos 
adolescentes; 
 

• Promover hábitos 
saudáveis tais como: 
desporto, alimentação 
saudável, atividades 
favorecedoras de um 
ambiente protetor;  

• Alertar para atividades 
de elevado risco e 
ambientes propícios a 
comportamentos 
desviantes; 

Aluna de 
Mestrado; 
Enfermeiro 
Supervisor; 
Professor 
Orientador 

Bases de 
dados: 
EBSCO; 
Computador; 
Entrevista; 
Bibliografia; 
Diapositivos 

2 
meses 

N.º adolescentes 
presentes por 
sessão;  
 
N.º adolescentes 
presentes em 
todas as sessões; 

 

3.3.2 Procedimentos 

Inicialmente deverá ser aplicada um questionário para determinar os conhecimentos dos 

adolescentes sobre a temática. Posteriormente avalia-se a taxa de prevalência. 

Após realização das sessões de psicoeducação irá ser novamente avaliada a taxa de prevalência e de 

incidência e avaliação dos conhecimentos adquiridos. No final do projeto também se irá avaliar o mesmo 

através de questionário. 

 

3.3.3 Instrumentos de Avaliação  

Os instrumentos a ser utilizados para avaliação serão questionários e feedback oral dos adolescentes 

após as sessões de psicoeducação. 

✓ Sistema de informação – SIM; 

✓ Registo questionário de avaliação de conhecimentos inicial;   

✓ Questionário após sessões de psicoeducação 

Para além dos resultados obtidos com a aplicação dos questionários importa também realçar o 

impacto nos fenómenos sensíveis aos cuidados de enfermagem.  

Neste contexto optou-se por ter como referência os indicadores de resultado emanados no 

resumo mínimo de dados de Enfermagem. Este documento refere-se aos dados de informação referente 

a medidas particulares de enfermagem, com categorias e definições iguais, indo ao encontro das 

necessidades de informação dos profissionais (OE, 2011). 

Assim escolheram-se os indicadores epidemiológicos 1 e 2: “Epd 1 – Taxas de incidência. 

Definição: consiste na relação entre o número total de novos de casos de um determinado foco / 
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diagnóstico de enfermagem surgidos durante um determinado momento ou período de tempo e a 

população nesse período” (OE, 2007). 

“Epd 2 – Taxas de prevalência. Definição: consiste na relação entre o número total de casos de ocorrência 

de um determinado foco / diagnóstico de enfermagem durante um determinado momento ou período 

de tempo e a população nesse período” (OE, 2007). 

 

3.3.4 Métodos e técnicas  

 

As metodologias utilizadas, são predominantemente a técnica ativa. As sessões de psicoeducação 

são feitas pela equipa de saúde mental, tendo lugar mensalmente. 

No final de cada sessão o EEESMP realiza uma avaliação da mesma pelo feedback oral dos 

participantes. Antes da 1ª e de seguida de 3/3meses o EEESMP aplica os questionários de avaliação. 

Conforme a recolha de dados vai-se realizando a sua análise e tratamento para verificar se estes vão de 

encontro aos resultados esperados. 

 

3.3.5 Meios auxiliares  

 

Nas sessões de Psicoeducação, constituem-se os meios auxiliares mínimos: computador e 

videoprojector para a exibição de diapositivos, sendo que, poderão ser necessários outros materiais 

didáticos de acordo com a planificação de cada sessão feita pelo EEESMP.  

 

3.3.6 Calendarização e Duração  

As sessões de Psicoeducação decorrerão mensalmente, consoante o horário que os docentes 

acharem pertinente, no auditório da escola. Decorrerá com o espaçamento necessário para cumprir 

indicações distanciamento social e com uso obrigatório de máscara.  

As sessões terão uma duração de 45min. 



 
 

 
nov-21 | Página CII 

 

Título | Intervenções especializadas de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica na prevenção de 

comportamentos aditivos nos adolescentes do 3º Ciclo 

 

 

3.4 Execução/Avaliação e Divulgação de resultados  

Devido ao estado pandémico que nos encontramos a vivenciar não foi possível pôr em prática o 

projeto proposto, uma vez que os alunos se encontravam em escola online. Quando se verificou o 

regresso presencial as escolas acharam por bem suspender as atividades com pessoas externas aos 

agrupamentos. Neste sentido, apenas se poderá colocar em prática quando as rotinas escolares 

normalizarem. 

Se fosse possível pôr em prática o projeto em primeira instância seria abordada a escola no sentido 

de verificar a disponibilidade e a pertinência da sua aplicabilidade. De seguida, seria realizada reunião 

com equipa de educativa e encarregados de educação com o intuito de apresentação do projeto e 

requerer as autorizações necessárias para aplicar nos menores os questionários/escalas. 

Esta sessão com os adultos para além das autorizações é de extrema importância para esclarecimento 

de dúvidas e para instruir todos os intervenientes nos sinais de alerta e na importância de incentivar para 

os fatores protetores aos comportamentos aditivos. Não menos importante será informar sobre os 

fatores de risco e realizar intervenção individualizada no caso de necessidade. 

Após as sessões psicoeducativas aos encarregados de educação/equipas educativas o passo seguinte 

é realizar as sessões de psicoeducação aos alunos. Nestas sessões, é realizado um enquadramento dos 

comportamentos aditivos de uma forma interativa com o intuito de ir avaliando os conhecimentos dos 

alunos e as necessidades sentidas. O recurso a vídeos, jogos de quebra-gelo e exercícios de interação 

consoante o entusiasmo dos mesmos. Mesmo sendo da mesma faixa etária por vezes os grupos têm 

comportamentos variados sendo importante recolher todo o tipo de informação relevante antes das 

sessões. 

A avaliação irá decorrendo ao longo do tempo com contabilização dos alunos presentes, com 

questionários e indicadores epidemiológicos. Esta também ajuda a direcionar as sessões no sentido das 

necessidades identificadas uma vez que se vai tendo o feedback dos alunos. 

A divulgação dos resultados será através de dados recolhidos dos diversos métodos de avaliação afim 

de se realizar analises comparativas com os dados nacionais que são divulgados pelo SICAD. 
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4. DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS ESPECIALIZADAS EM ENFERMAGEM 

DE SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA E DE COMPETÊNCIAS DE MESTRE EM 

ENFERMAGEM 

 

4.1 Competências Especializadas em Enfermagem.  

 

4.1.1 Competências comuns do enfermeiro especialista 

 No decorrer do caminho profissional torna-se fulcral que os cuidados prestados sejam baseados 

na evidência científica atual bem como investir na formação para saber mais e melhor. Neste sentido, o 

enfermeiro que aceita o desafio de uma especialidade vai apreender os conhecimentos e ferramentas 

necessárias à aquisição das competências que dai advêm. No regulamento da ordem dos enfermeiros 

encontramos plasmadas as competências comuns do enfermeiro especialista em enfermagem, assim 

como as especificas a cada ramo de especialidade.  

Tem-se como competências comuns as que são partilhadas por todos os especialistas, qualquer 

que seja o seu ramo de especialidade (Ordem dos Enfermeiros, 2019). 

Estas estão distribuídas por 4 domínios: Responsabilidade profissional, ética e legal; Melhoria 

contínua da qualidade; Gestão dos cuidados e Desenvolvimento das aprendizagens profissionais (Ordem 

dos Enfermeiros, 2019). 

Através destes quatro domínios saíram 9 competências comuns que o enfermeiro especialista 

deve deter, independentemente do seu ramo de especialidade. Assim definem-se como as competências 

comuns as seguintes: 

✓ “Desenvolve uma prática profissional ética e legal, na área de especialidade, agindo de 

acordo com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia profissional; 

✓ Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as responsabilidades 

profissionais; 

✓ Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas estratégicas 

institucionais na área da governação clínica; 
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✓ Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria 

contínua; 

✓ Garante um ambiente terapêutico e seguro; 

✓ Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a articulação na 

equipa de saúde; 

✓ Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a garantia 

da qualidade; 

✓ Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade; 

✓ Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica” (Ordem dos Enfermeiros, 

2019). 

No que concerne á aquisição destas competências ao longo dos estágios, no domínio da 

responsabilidade profissional, ética e legal, foi tido em conta, durante todas a as etapas do processo de 

enfermagem, tendo sempre por base os princípios éticos, deontológicos e legais da profissão, que 

orientam a prestação de cuidados, respeitando sempre a privacidade, segurança, vontade, crenças e 

valores do utente, família e comunidade. 

 Ao longo dos estágios foram sempre tidos em conta estes princípios. No espaço físico onde é feito 

o Programa de Substituição de Opióides (PSO) assegurou-se a privacidade dos utentes bem como a 

possibilidade para estes expressarem as suas necessidades. 

 Uma vez que nos encontramos em pandemia e temos de utilizar os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI), teve de se proceder ao fecho de uma das portas possibilitando que os utentes pudessem 

estabelecer um diálogo sem o receio que os utentes a seguir ouvissem a conversa, uma vez que o tom 

utilizado necessita de ser amplificado devido às barreiras físicas presentes. 

 Uma das dificuldades sentidas em estágio é “desligar” da atividade profissional, uma vez que, no 

nosso local de trabalho quando identificamos um problema, podemos de forma autónoma implementar 

as medidas necessárias a colmatar a problemática e neste contexto é mais difícil pois tememos colocar 

em causa o profissionalismo da equipa. 

 Houve a oportunidade de refrescar os conhecimentos em precauções básicas para promover uma 

maior qualidade na prestação e eficiência na gestão dos cuidados aos utentes (Apêndice IV).  

 

4.1.2 Competências especializadas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica   

 No decorrer do Mestrado fomos compreendendo as competências específicas do EEESMP, para 

com elas traçarmos o nosso caminho de encontro ao conhecimento e sabedoria inerentes ao ramo de 

especialidade. As competências deste são as seguintes: 
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✓ “Detém um elevado conhecimento e consciência de si enquanto pessoa e enfermeiro, mercê de 

vivências e processos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional; 

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

mental; 

✓ Ajuda a pessoa ao longo do ciclo de vida, integrada na família, grupos e comunidade a recuperar 

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

✓ Presta cuidados psicoterapêuticos, sócio terapêuticos, psicossociais e psicoeducacionais, à pessoa 

ao longo do ciclo de vida, mobilizando o contexto e dinâmica individual, familiar de grupo ou 

comunitário, de forma a manter, melhorar e recuperar a saúde” (Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

No contexto atual, todos os projetos e todas as abordagens tidas como normais tiveram de ser 

ajustadas á realidade de cada instituição. No local de estágio houve uma forte alteração na dinâmica de 

cuidados. Os utentes têm de falar através de uma barreira física (placa de acrílico + mascara cirúrgica tipo 

II), os testes de urina para deteção de metabolitos também estiveram suspensos por indefinição do risco 

existente para os profissionais de saúde. Os horários dos profissionais foram ajustados para estarem 

apenas 4 a 5 profissionais por dia sendo que os restantes ficariam em teletrabalho. 

Quando refletimos sobre a primeira competência, o autoconhecimento é o conceito que mais se 

destaca. Este destaque é evidente uma vez que ao longo de todo o percurso de vida e profissional tem de 

se ir realizando uma reflexão e um autoconhecimento. No caso do EEESMP este utiliza o 

autoconhecimento como um instrumento terapêutico na mobilização dos conhecimentos com objetivo 

de ajudar o utente/família/comunidade. 

Desde o início do mestrado, os docentes demonstraram a importância desta competência. Foram 

diversas as temáticas abordadas, em especial nas UC de Relação de Ajuda em Saúde Mental e Avaliação 

Diagnóstica e Intervenção Terapêutica. Nestas disciplinas foram realizadas atividades de reflexão e 

simulação de prática. 

Os estágios, com a interação com as pessoas e o ambiente são ótimas oportunidades de nos 

descobrirmos a nós próprios (Chalifour, 2008). Quer seja através de reflexões escritas quer seja através 

de exercícios propostos (Chalifour, 2008) como é o caso do exercício de centração, reflexão e meditação.  

Ao longo do percurso os orientadores foram ajudando à reflexão para uma melhor e mais efetiva 

relação terapêutica com os utentes. De início, estes demonstravam-se renitentes pela minha presença, 
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mas com o passar do tempo pôde-se observar que a minha comunicação não verbal poderia estar a 

interferir na comunicação. Após reflexão cuidada e suporte teórico/cientifico, as relações foram fluindo e 

foi se estabelecendo relações desafiantes e enriquecedoras no crescimento enquanto aluna de mestrado, 

e com benefícios evidentes também para os utentes. 

As competências subsequentes surgem no âmbito da prática especializada ao longo do ciclo de vida. 

Para conseguir pôr em prática estas competências foi necessário absorver todos os conhecimentos 

transmitidos ao longo das UC teóricas, e completá-las com estudo e pesquisa autónoma. Sem isto não 

seria possível mobilizar todos os saberes necessários para uma intervenção efetiva em prol do utente. 

Embora o projeto tivesse sido planeado para a prevenção de comportamentos aditivos também foi 

possível aplicar os construtos teóricos no tratamento dos utentes e ajuda aos seus familiares. Os 

momentos de contato com os utentes foram curtos em termos de tempo, mas sinto que foi mais intenso 

pois aproveitou-se todos os minutos para colocar em prática intervenções especializadas outrora 

apreendidas durante as aulas teóricas. 

Por exemplo, nas sessões de comportamentos saudáveis, nomeadamente de prevenção de 

cyberbullying. Para a realização destas sessões mobilizam-se muitos dos referenciais das competências 

específicas do EEESMP.   

Nestas foi necessário haver uma preparação antecipada uma vez que esta temática gera algum 

desconforto a nível escolar. Como é uma temática exigente na área da saúde mental, foi importante 

aprofundar o tema para uma preparação mais eficaz.  

O bullying tem como significado a provocação ou coação. É, portanto, “assim caracterizado, como um 

comportamento agressivo, contínuo e intencional, que envolve um desequilíbrio de poder ou de forças 

entre agressor/a e vítima, revelando-se como uma grave violação dos direitos humanos fundamentais de 

qualquer individuo, quando representa uma limitação constante do desenvolvimento saudável e seguro 

de crianças e jovens, prejudicando o seu acesso a: 

- Condições favoráveis de saúde física e mental 

- Contextos de não discriminação 

- Enquadramentos sociais e educativos de respeito pelos direitos humanos 

- Ambientes de trabalho participativos e cooperativos 

- Estruturas de apoio comportamental formal e informal (Amnistia Internacional Portugal, 2016). 
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Este está relacionado com a dinâmica de funcionamento do grupo de pares. Neste sentido podemos 

depreender que nestes comportamentos não estão apenas envolvidos o agressor e a vítima, mas sim 

grupos de colegas de escola. Estando uns mais envolvidos que outros, assumem todos diferentes papéis 

(APAV, 2020).  

É importante referir que no caso de dois alunos se envolverem em discussões ou briga de forma 

ocasional não é considerado bullying como ´e o caso de dois alunos não gostarem um do outro ou quando 

gozam uns com os outros esporadicamente mesmo que com alguma agressividade (Amnistia 

Internacional Portugal, 2016). 

Existe dois tipos de bullying, direto e indireto sendo que o que decorreu nas sessões foi o 

Cyberbullying. 

  Este tipo de bullying é considerado um fenómeno recente onde se verifica a humilhação e difamação 

social de forma indireta. É realizada através da internet nos telemóveis ou computadores difundindo a 

informação através de plataformas de difusão como as redes sociais (mail, chat, facebook, youtube, etc.). 

O/a agressor/a consegue influenciar um grande número de indivíduos (espetadores/as virtuais), 

prejudicando a autoimagem e as relações das vítimas. Ocorre através do envio de mensagens ou da 

colocação online de imagens e vídeos ofensivos e humilhantes, com rápido efeito multiplicador (Amnistia 

Internacional Portugal, 2016).  

Este tipo de bullying, tem demonstrado ser extremamente prejudicial quer a nível emocional bem 

como a nível psicológico nas vítimas. Muitas destas vítimas apresentam sucessivas tentativas de suicídio 

e muitas vezes acaba mesmo em morte (Amnistia Internacional Portugal, 2016). 

Em Portugal não existe crime específico para o bullying. Seria importante esta criação pois assim seria 

mais fácil a dissuasão destes comportamentos.  

Podemos observar que há alguns instrumentos jurídicos para combater o fenómeno. 

A (Assembleia da República, 2012) fala sobre o Estatuto do Aluno e da Ética Escolar. Na secção II 

artigo 10º estão previstos os deveres do aluno, sendo que nas alienas: 
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 “i) Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade 

educativa, não praticando quaisquer atos, designadamente violentos, independentemente do 

local ou dos meios utilizados, que atentem contra a integridade física, moral ou patrimonial dos 

professores, pessoal não docente e alunos” e “j) prestar auxílio e assistência aos restantes 

membros da comunidade educativa, de acordo com as circunstâncias de perigo para a integridade 

física e psicológica dos mesmos”; “s) Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades 

letivas e não letivas, sem autorização prévia dos professores, dos responsáveis pela direção da 

escola ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso, bem como, quando for o caso, de 

qualquer membro da comunidade escolar ou educativa cuja imagem possa, ainda que 

involuntariamente, ficar registada; t) Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via 

Internet ou através de outros meios de comunicação, sons ou imagens captados nos momentos 

letivos e não letivos, sem autorização do diretor da escola”. Estes pontos têm como objetivo 

prevenção dos comportamentos normalmente associados ao bullying e/ou cyberbullying, cujo 

incumprimento resulta numa infração disciplinar e na possível aplicação de medidas disciplinares 

corretivas ou de em processos disciplinares sancionatórias” (Assembleia da República, 2012).      

No capítulo V, artigo 43.º reporta para a responsabilidade dos pais ou encarregados de educação com 

o seguinte conteúdo:  

“f) Reconhecer e respeitar a autoridade dos professores no exercício da sua profissão e incutir 

nos seus filhos ou educandos o dever de respeito para com os professores, o pessoal não docente 

e os colegas da escola, contribuindo para a preservação da disciplina e harmonia da comunidade 

educativa;” “g) Contribuir para o correto apuramento dos factos em procedimento de índole 

disciplinar instaurado ao seu educando, participando nos atos e procedimentos para os quais for 

notificado e, sendo aplicada a este medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória, 

diligenciar para que a mesma prossiga os objetivos de reforço da sua formação cívica, do 
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desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os 

outros, da sua plena integração na comunidade educativa e do seu sentido de responsabilidade; 

h) Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e psicológica de todos os que 

participam na vida da escola” (Assembleia da República, 2012).  

Ainda no mesmo documento, é importante analisar o papel do diretor do agrupamento de escolas 

que, “perante situação de perigo para a segurança, saúde, ou educação do aluno, designadamente por 

ameaça à sua integridade física ou psicológica, deve (…) diligenciar para lhe pôr termo, pelos meios 

estritamente adequados e necessários e sempre com preservação da vida privada do aluno e da sua 

família, atuando de modo articulado com os pais, representante legal ou quem tenha a guarda de facto 

do aluno”, solicitando, “quando necessária, a cooperação das entidades competentes do setor público, 

privado ou social”. “Deve comunicar imediatamente a situação à comissão de proteção de crianças e 

jovens com competência na área de residência do aluno ou, no caso de esta não se encontrar instalada, 

ao magistrado do Ministério Público junto do tribunal competente” (Assembleia da República, 2012). 

Como futura EESMP tenho noção que o bullying é um fenómeno com necessidade intervenção, quer 

pelas consequências nos agressores quer nas vítimas envolvidas. As intervenções devem incidir na 

prevenção para promoção da saúde mental e minimização de danos. 

Segundo o relatório da APAV 2019, verificou-se que o bullying resultou em 150 pedidos de ajuda 

dando 0,2% dos atendimentos feitos no ano transato (APAV- Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, 

2020). 

Uma vez que o bullying é um comportamento grupal, refere que a prevenção da violência escolar 

deve dirigir-se mais às escolas e turmas, do que aos indivíduos. 

Num estudo português de Macedo, Martins, Cainé & Novais, é feita promoção da saúde, 

nomeadamente, na saúde mental dos alunos, exigindo, no entanto, continuidade e avaliações futuras 

para que sejam evidentes as alterações de comportamentos num processo de mudança contínuo. 

Nesta investigação, o programa engloba 3 dimensões:  

1- Formação a pais/encarregados de educação e assistentes operacionais; 
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2- Intervenção no espaço físico da escola e espaços exteriores à escola; 

3- Intervenção com os estudantes, promovendo o desenvolvimento de competências sociais 

positivas.  

Nas dimensões 2 e 3 foram implementadas formações para os docentes para posterior replicação em 

aula. Em termos de resultados podemos observar uma diminuição do bullying verbal ( Macedo, Martins, 

Cainé, & Novais, 2014).  

Alguns dos temas abordados foram: a introdução à problemática da violência escolar/bullying; 

natureza do bullying e características dos intervenientes; sinais de alerta e risco de bullying; 

consequências do bullying; a família dos intervenientes no bullying; a comunicação interpessoal; lidar com 

a diferença; competências de comunicação; competências sociais; a interação grupal e estratégias de 

gestão de bullying ( Macedo, Martins, Cainé, & Novais, 2014).  

Ao longo dos estágios houve a oportunidade de prestar cuidados no programada de substituição de 

opiáceos (PSO), nomeadamente na preparação e administração de terapêutica. 

Os utentes deste programa consomem maioritariamente heroína e cocaína sendo, portanto 

necessário aprofundar a temática. 

Neste sentido, é importante procurar saber mais indo de encontro à competência do EEESMP na 

“ajuda a pessoa ao longo do ciclo de vida, integrada na família, grupos e comunidade a recuperar a saúde 

mental, mobilizando as dinâmicas próprias de cada contexto” (Ordem dos Enfermeiros, 2018).   

A heroína tem origem numa planta chamada papaver somniferum, também conhecida como papoila 

de ópio. O ópio dá origem à morfina, que será depois transformada em heroína (SICAD, 2018). 

Este opiáceo é um derivado da morfina com o nome de diacetilmorfina, diamorfina, ou seja, um 

derivado sintético da morfina (Townsend M. C., 2011). 

Com a observação de uma crescente dependência de morfina na comunidade, levou à necessidade 

de criar outra substância que desse o mesmo efeito sem criar dependência. Foi então que, em 1874, os 

laboratórios alemães Bayer desenvolveram um novo medicamento, ao qual deram o nome de heroína. 

Esta era três vezes mais forte que a morfina em doses inferiores. Durante pouco mais do que uma década 

pensou-se que era segura, eficaz e não produzia efeitos secundários. No entanto, verificou-se que estes 
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começaram a tornar-se visíveis. Infelizmente veio a provar-se que a heroína causa mais dependência que 

a morfina (SICAD, 2018).  

Em 1914 nos Estados Unidos, foi montada uma campanha para terminar o comércio do ópio, saiu a 

lei de restrição do uso de opiáceos, tornando, poucos anos depois, a heroína ilegal (SICAD, 2018). 

  Assim sendo, os indivíduos a quem antes era administrada heroína como medicamento e que, 

entretanto, tinham desenvolvido dependência, tornam-se, de um momento para o outro, marginais que 

se vêm obrigados a recorrer ao mercado negro para suprimir as suas necessidades e evitar a penosa 

síndrome de abstinência (Nunes & Jólluskin, 2010).  

A heroína é uma substância muito forte e verifica-se que tem caraterísticas lipossolúveis. Quando 

administrada via endovenosa verifica-se uma absorção total, com penetração da barreia 

hematoencefálica e encaminhada para o sistema nervoso central. A sua via de eleição de consumo é a 

endovenosa, mas pode também ser fumada. Neste caso, a ação é atingida de uma forma mais rápida, mas 

com ação curta (Nunes & Jólluskin, 2010). 

 Os efeitos observados quando o individuo consome “incluem sudorese, perda de apetite sexual, 

perturbações do sono, depressão respiratória, miose, bradicardia, hipotermia/hipertermia, perda de 

apetite e redução da atividade intestinal entre outros” (Nunes & Jólluskin, 2010). 

Em 2018 verifica-se um aumento para 9,7 toneladas de heroína apreendida na União Europeia, sendo 

que em 2017 foram apreendidas 5,2 toneladas (Observatório Europeu de Droga e da Toxicodependência, 

2020). 

  “Os opiáceos, sobretudo a heroína ou os seus metabolitos, frequentemente em combinação com 

outras substâncias, estão presentes na maioria das overdoses fatais notificadas na Europa” (Observatório 

Europeu de Droga e da Toxicodependência, 2020, p. 12). 

“O número de novos consumidores que procuram tratamento para a dependência da heroína 

diminuiu mais de metade face ao pico registado em 2007. Entre 2017 e 2018, o número de 

consumidores de heroína como droga principal que iniciaram tratamento pela primeira vez 
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diminuiu em 18 dos 29 países com dados disponíveis” (Observatório Europeu de Droga e da 

Toxicodependência, 2020, p. 12). 

Quando falamos em Cocaína, referimo-nos ao estimulante de origem natural mais forte que se 

conhece (Nunes & Jólluskin, 2010). 

Recorrendo à pesquisa histórica da folha de coca é verificado que a sua utilização já era utilizada 2500 

a.c. Para os Incas, esta substância era medicinal e algo sagrada utilizada nos rituais religiosos (SICAD, 

2018). 

“A cocaína foi isolada por Nieman e Wolter em 1858 e nos anos que se seguiram, o interesse pela 

substância aumentou; numa época em que a farmacologia era uma ciência incipiente e as restrições legais 

poucas ou nulas, rapidamente se comercializou em grande escala” (SICAD, 2018). 

No princípio do século XX, nos países ocidentais observou-se um crescente consumo de cocaína 

snifada, até que derivadas às restrições internacionais de controlo, reduziram o seu consumo de uma 

forma repentina (SICAD, 2018). 

Na década de 70, esta droga começou a ser associada ao êxito social levando ao um consumo mais 

assíduo em todas as classes socias e particularmente entre os consumidores abusivos de outras 

substâncias. É dispensada de forma ilegal como pó branco cristalino, muitas vezes misturado com outras 

substâncias para aumentar a quantidade e assim aumentar as receitas que daí advêm (Townsend M. C., 

2011). 

O seu efeito farmacodinâmico prende-se pelo bloqueio da recaptação da dopamina, levando a um 

aumento da concentração daquele neurotransmissor na fenda sináptica. Este aumento leva 

consequentemente a um aumento da estimulação dos recetores dopaminérgicos. Esta droga tem 

também um efeito inibitório da recaptação da noradrenalina e da recaptação de serotonina. Neste 

sentido, os efeitos são rapidamente sentidos e a sua duração é curta (30 a 60minutos). Por este motivo 

os indivíduos fazem consumos repetitivos para alcançarem uma manutenção de ação da droga (Nunes & 

Jólluskin, 2010). 
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“Com grande capacidade aditiva, a cocaína pode criar dependência psicológica em apenas uma 

experiência, dado o seu forte efeito reforçador” (Nunes & Jólluskin, 2010, p. 57).  

As vias de administração são: por via nasal ou absorvido por outras mucosas, esfregando as 

gengivas. Alguns indivíduos injetam este pó, puro ou misturado muitas vezes com heroína (SICAD, 2018). 

Os efeitos observados quando consumida a substância recaem sobre o Sistema Nervoso Central 

(SNC), cardiovascular e pulmonar. Entre eles pode-se verificar: tremor, inquietação, insónia, taquicardia, 

hemorragia pulmonar, rinite nasal (Townsend M. C., 2011). 

Analisando os dados referentes à Europa, as apreensões de cocaína são os mais elevados de sempre, 

tendo mais de 181 toneladas desta droga sido apreendidas em 2018 (138 toneladas em 2017) 

(Observatório Europeu de Droga e da Toxicodependência, 2020). 

Em Portugal verifica-se que em 2016 temos uma prevalência de 1.2% ao longo da vida nos adultos 

entre os 15 e 64 anos e que apenas 19.9% dos individuos iniciam tratamento de susbtituição (Observatório 

Europeu de Droga e da Toxicodependência, 2020). Neste sentido torna-se primordial a sensibilização para 

o tratamento.  

 Como ainda não administrei terapêutica de substituição a nenhum utente torna-se também 

importante aprofundar os conhecimentos sobre a metadona, para poder responder assertivamente a 

qualquer pergunta que possa surgir dos utentes e para cumprir com as regras de segurança com o menor 

risco de erro possível. 

 A incerteza decorrente do desconhecimento pode levar a um evento adverso. Esta está presente 

em todos os nossos aspetos da vida, como sair de casa sem casaco, está associado ao risco de estar frio 

na rua e ficar constipado. Na saúde esta surge a diferentes níveis, como o nível técnico, conceptual e 

pessoal (Fragata, 2011). 

 É, portanto, basilar reduzir a incerteza e para tal a forma mais simples e acertada de o fazer é 

“aumentar o conhecimento sobre a matéria em decisão” (Fragata, 2011). 

 “Os erros de medicação ocorrem com muita frequência, talvez pela grande disseminação na 

prescrição e no uso de medicamentos, sendo estes erros os mais divulgados e emblemáticos” (Fragata, 
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2011). Estes erros ocorrem onde há medicamentos, ou seja, quer a nível hospitalar como na comunidade 

(Nunes & Jólluskin, 2010).  

 Como é necessário evitar o erro torna-se premente aprofundar o tema e a redução da incerteza 

sobre o tema. 

 A metadona é utilizada no programa de substituição por ser uma substância agonista sintética 

administrada via oral, evitando a síndrome de abstinência sem produzir os efeitos euforizantes 

provocados pela heroína (Nunes & Jólluskin, 2010).  

 A metadona é um agonista opióide sintético dos recetores μ. A sua metabolização é 

essencialmente hepática, mas também entérica, sendo eliminada principalmente pela urina. Verifica-se 

também que alguns metabolitos podem ser excretados por via fecal (Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, 2011).   

A sua semivida plasmática é de aproximadamente 15 a 60 horas. Como efeitos adversos podemos 

observar; frequentes (≥1/100): vómitos, náuseas, tonturas, sudorese e sedação. Outros efeitos adversos 

podem incluir euforia, disforia, fraqueza generalizada, cefaleias, insónia, alucinações visuais, xerostomia, 

anorexia, obstipação, rubor facial, bradicardia, palpitações, desmaio e síncope, retenção urinária, redução 

da líbido, prurido, urticária e edema da pele (Instituto da Droga e da Toxicodependência, 2011).  

Não devem tomar metadona os indivíduos com hipersensibilidade conhecida a esta substância ativa. 

Devem tomar-se precauções na administração de metadona nos seguintes casos: idosos, insuficiências 

hepática e renal, hipotiroidismo, doença de Addison, hipertrofia benigna da próstata, alcoolismo, 

utilização concomitante com outros analgésicos opiáceos, anestésicos gerais, fenotiazidas, sedativos 

hipnóticos, antidepressivos tricíclicos e IMAO, neurolépticos, clonidina e similares (Instituto da Droga e 

da Toxicodependência, 2011). 

 As formas de apresentação em Portugal do cloridrato de metadona são: Solução Oral 1% preparada 

pelo Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos e em comprimidos de 10 e 40 mg 

(Instituto da Droga e da Toxicodependência, 2011). 

O CRI do contexto de estágio tem intervenção aos três níveis de prevenção. Este realiza sessões de 

psicoeducação quer por proposta do mesmo ou se solicitado por empresas/comunidade. 
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Na região mais a sul pode-se encontrar muitas estufas hortofrutícolas com um número elevado de 

trabalhadores. Nestas comunidades tem-se verificado um crescente consumo de bebidas alcoólicas e 

acidentes derivados desses mesmos consumos pelo que foi solicitado ao CRI sessões de sensibilização e 

minimização de danos e possível intervenção em comportamentos aditivos.  

Estas sessões apresentaram um grande potencial de colocar em prática outro construto de ESSMP na 

área da prevenção e redução de danos do consumo de álcool neste grupo.  

Primeiramente foi realizado o levantamento da população alvo da sessão para se avaliar o tipo de 

prevenção a ser realizada. Após esta avaliação foi necessário adequar a linguagem e aceder a um 

intérprete, uma vez que os indivíduos eram maioritariamente Indianos e Nepaleses pelo que foi 

importante minimizar a barreira linguística existente. 

Segundo a cultura Indiana e Nepalesa o chá é a bebida mais comum. Este é geralmente preparado 

como massala chai com uma mistura de especiarias fervidas no leite. A segunda bebida mais utilizada é o 

café. Outras bebidas são o nimbu pani (limonada), lassi (mistura de iogurte com água, sal e especiarias), 

badam dood (leite com nozes e cardamomo), chaach (feito com coalhada/iogurte) e sharbat (sumo de 

frutas e pétalas de flores). Há também a referência de bebidas alcoólicas nativas como vinho de palma, 

fenny (licor) e cerveja indiana (Cultura Indiana, s.d.).  

A prática de consumir bebida junto com comidas não é comum (Cultura Indiana, s.d.). 

O álcool é um produto alimentar natural uma vez que é resultante da reação do açúcar em 

fermentação com leveduras (Townsend M. C., 2011) (Nunes & Jólluskin, 2010). 

A concentração de álcool depende da bebida a ser ingerida. Esta é uma substância tóxica 

culturalmente aceite, sendo que se verifica que é amplamente divulgada. Uma vez que é de fácil acesso 

torna-se a droga mais consumida a nível nacional (Nunes & Jólluskin, 2010).  

 Pode-se verificar que após inquérito Nacional de Saúde, quase 30% da população consume 

bebidas alcoólicas diariamente. Cerca 69,4% com idades de 15 ou mais anos referiram ter consumido 

bebidas alcoólicas nos 12 meses anteriores à entrevista, sendo que 29,6% consomem diariamente, 31,4% 

consumiram regularmente, mas não todos os dias e 17,0% ocasionalmente (Instituito Nacional de 

Estatistica, 2019). 
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Comparado o ano 2014, o consumo diminuiu para 34,5%. Esta tendência é comum a homens e 

mulheres. Por sua vez no ano de 2019, 40,3% dos homens consumiram diariamente, enquanto mais de 

metade das mulheres fizeram-no com uma regularidade mensal ou só ocasionalmente (Instituito Nacional 

de Estatistica, 2019). 

Quando analisada a quantidade de bebidas ingeridas, 42,8% de pessoas que referiram ter consumido 

6 ou mais bebidas alcoólicas numa única ocasião. Pode se então verificar um aumento de cerca 33,2% em 

2014, mais evidente nas mulheres (30,3% em 2019 e 18,1% em 2014) (Instituito Nacional de Estatistica, 

2019).  

Este alimento exerce um efeito depressor do SNC (Sistema Nervoso Central). Cerca de 10% do que 

ingerimos vai ser absorvido no estômago e o restante no intestino delgado. Existe uma alteração química 

cerebral, variando com a quantidade de álcool consumida. Vai haver um aumento dos metabolitos da 

dopamina, e o seu uso crónico leva a um aumento de recetores dopaminérgicos (Townsend M. C., 2011). 

Quando o consumo é feito com doses elevadas considera-se um estado de embriaguez que pode 

levar a alucinações, delírios, alterações comportamentais, e por vezes amnésia. A intoxicação 

desenvolvida pelo álcool poderá também resultar de coma, muitas vezes por hipoglicémia e hipotermia 

derivada ao desaparecimento da termorregulação e da vasoconstrição periférica. É também comum 

ocorrer vómitos na intoxicação pelo que leva a um risco de aspiração de vómito mais elevado pela 

diminuição de reflexos (Nunes & Jólluskin, 2010). 

O EESMP tem um papel primordial na prevenção do consumo do álcool tal como na intervenção 

quando já temos o diagnóstico de abuso de álcool. 

Quando estamos perante o diagnóstico de Abuso de álcool deve ser realizada uma colheita de dados 

com o intuito de elaborar o processo de enfermagem e todas as etapas que o compõe. 

Neste sentido: 

Diagnóstico: Abuso de álcool  

Dados principais: 

✓ Consumo excessivo de álcool (quantidade, frequência e horário) 

✓ Consumo excessivo de álcool há mais de seis meses 
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✓ Verbaliza incapacidade para controlar o consumo do álcool 

✓ A ingestão interfere nas Atividade de Vida Diária 

 

Instrumentos de apoio à tomada de decisão: 

✓ Teste AUDIT 

✓ Escala de gravidade de dependência de álcool 

✓ Escala de severidade de alcoolismo 

✓ Resultado NOC “controlo de riscos: Uso de álcool” 

 

Dados secundários/opcionais: 

✓ Reconhecimento de ter tido um problema relacionado com o consumo de álcool 

✓ Avaliação de si mesmo como sendo necessário deixar ou reduzir o consumo de álcool 

✓ Reconhecimento de que outros estão preocupados com o seu consumo de álcool 

✓ Sentimento de culpa ou arrependimento provocados pelo consumo de álcool 

✓ Necessidade de beber desde o início do dia 

✓ Manifestação de sinais de privação 

✓ Conhecimento sobre o abuso do álcool 

✓ Conhecimento do familiar cuidados sobre o abuso do álcool  

 

Critérios de diagnóstico: 

✓ Os instrumentos de suporte ao processo de diagnóstico são diferentes. 

 

Intervenções principais: 

✓ Executar entrevista motivacional; 

✓ Executar intervenção breve; 

✓ Executar sessões de psicoeducação; 

✓ Ensinar sobre técnicas de autocontrolo; 

✓ Realizar psicoeducação à família; 

✓ Elogiar os progressos alcançados pelos utentes; 

✓ Dialogar e motivar para a adesão do regime terapêutico; 

✓ Elucidar sobre os efeitos que o álcool tem no utente (Sequeira & Sampaio, 2020). 

 Com o decorrer das sessões foi notório que alguns dos indivíduos têm consumos já preocupantes. 

No estado pandémico atual e devido á falta de condições não foi possível dar continuidade ao trabalho 
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resultante das sessões. Estas seriam deveras importantes para manter as intervenções do EESMP com o 

intuito de reduzir os consumos no seio daquela comunidade, uma vez que alguns indivíduos 

demonstraram abertura e motivação para cessação do consumo, mas sem capacidades e ferramentas 

para tal. 

Ainda numa das áreas de intervenção do CRI, a prevenção de comportamentos aditivos, numa escola 

mesmo em turmas da mesma faixa etária as abordagens tiveram de ser diferentes. Quando analisados a 

fundo o porquê chegou-se à conclusão que sessões de sensibilização sem conhecer a fundo a população 

alvo poderá ter resultados menos proveitosos. No exemplo dado realizou-se uma sessão idêntica a duas 

turmas distintas, sem uma análise prévia da população alvo e sem se saber os comportamentos existentes 

tendo resultado em desmotivação dos alunos. Na sessão seguinte foram feitas diversas perguntas às 

docentes e mudada a estratégia. Uma vez que já se sabia de antemão que alguns alunos tinham 

comportamentos de risco e consumos abusivos de álcool e possivelmente de cannabis a abordagem foi 

adaptada às necessidades especificas de cada um dos grupos. 

Alguns alunos abordaram a equipa no fim para algumas questões, nomeadamente com preocupação 

com possíveis consumos abusivos de álcool por parte dos pais.   

Após as sessões foi realizado um pequeno diálogo com a docente responsável para demonstrar a 

importância de um trabalho continuado e de um plano de sessões com estabelecimento de uma relação 

entre a equipa e os alunos. Esta relação será primordial quando os adolescentes precisam de ajuda nos 

diversos níveis. 

Nestas sessões o EEESMP realiza um processo de avaliação diagnóstica com o intuito de aferir as 

necessidades de intervenção e os diagnósticos presentes em cada situação. 

Entre outros, este deve recolher dados de presença de comportamentos aditivos. 

Recolha de dados: ações repetidas de uma forma continuada; dificuldade e controlo do 

comportamento; o comportamento afeta as suas atividades de vida diárias (Sequeira & Sampaio, 2020).  

Os instrumentos de apoio a decisão a ser utilizados serão consoante o comportamento aditivo. Por 

exemplo no caso das drogas pode ser aplicada a escala ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance 

Involvement Screening Test) (Sequeira & Sampaio, 2020). 
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Dados secundários: avaliar atividades realizadas pelo individuo que sejam de risco para o 

comportamento aditivo; História anterior de comportamentos de risco; história familiar de CAD; avaliação 

de fatores de risco e protetores; avaliação de conhecimentos que do adolescente/família/ comunidade 

escolar sobre a temática (Sequeira & Sampaio, 2020). 

Intervenções: Realizar sessões de psicoeducação; orientar o comportamento aditivo; executar 

intervenção escolar/familiar; realizar técnicas de autocontrolo; executar entrevista motivacional; orientar 

família/comunidade escolar para redução/cessação de comportamentos aditivos (Sequeira & Sampaio, 

2020). 

Após observação e vivência no seio da equipa multidisciplinar denotou-se existir a necessidade de 

relembrar a importância do trabalho de equipa e fomentar as relações interpessoais. Neste sentido, e 

com a existência de um congresso na área de atuação de CAD foi proposto realizar um poster em conjunto 

(Apêndice I). Mesmo havendo limite de participantes o envolvimento da restante equipa foi notório. O 

ambiente no serviço tornou-se mais sereno e com a alegria nos rostos.  

O poster teve como objetivo a reflexão no âmbito das dependências do outro lado do espelho e 

derivou de dados recolhidos de um inquérito realizado à equipa. Uma das questões realizada era “Quais 

as razões que o motivam a trabalhar em contexto de tratamento de adições?”  e dela derivou curiosidade 

da equipa para realizar o poster, visto que a resposta que reuniu maior consenso foi a de que o trabalho 

nesta área é um desafio. No intuito de compreender porque trabalhar na área dos CAD é tão desafiante 

desenvolveu-se uma reflexão interna sustentada por revisão bibliográfica. 

Esta atividade foi de extrema importância pois revelou que o trabalho de equipa compensa. A menção 

honrosa em 3º lugar deu um novo alento à equipa e demonstrou que realmente trabalhar em CAD é 

desafiante. Mais importante de tudo foi ver a união em prol de um objetivo comum. 

Ao longo do primeiro estágio não foi possível realizar qualquer tipo de entrevista uma vez que os 

atendimentos eram realizados por telefone ou via e-mail. Assim que as medidas de desconfinamento 

foram tomadas começou a haver uma nova proximidade com os utentes. Neste sentido, foi possível 

realizar entrevista quer a pedido do utente quer para seguimento. Uma das entrevistas realizadas, foi 

solicitada pelo utente para redução da dose de metadona por se sentir capaz para essa mesma redução. 
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A entrevista teve lugar numa sala disponibilizada pelo centro de saúde, bem iluminada e temperatura 

ambiente confortável.  

Quando o utente deu entrada pareceu orientado, com um pensamento com uma sequência dentro 

dos parâmetros espectáveis expressando preocupação pelo seu estado de saúde. A sua comunicação é 

feita de uma forma coerente e utilizando também alguns gestos que se vão libertando ao longo da 

entrevista. O seu aspeto é cuidado, roupas adequadas, camisola de manga curta e calças de ganga, 

apropriadas para a estação do ano. 

A entrevista ocorreu com uma mesa entre nós numa posição lateral com bom campo de visão e com 

o enfermeiro orientador. Ambos usamos máscara a mais ou menos 2 metros de distância, tornando a 

entrevista com os distanciamentos considerados seguros.  

A primeira sessão desenvolve-se primordialmente em torno do início da relação terapêutica onde 

também o terapeuta usa as suas competências para efetuar uma colheita de dados. Deste modo, 

privilegia-se o estabelecimento de uma relação de confiança entre a pessoa que procura ajuda e os 

enfermeiros. O diálogo entre os intervenientes é um dos instrumentos utilizados para estabelecer a 

relação de confiança e que também permite ao enfermeiro ir colhendo dados necessários ao 

planeamento das intervenções a desenvolver para a recuperação da pessoa com um problema de saúde 

mental.  

Assim na primeira sessão o enfermeiro explica o funcionamento das sessões, identifica as 

necessidades, expectativas e objetivos da pessoa. Perante isto delineia um plano de intervenção 

terapêutica e estabelece com a pessoa um contrato terapêutico. No final da sessão obtém o feedback da 

pessoa garantindo que não houve erros comunicacionais e que a informação transmitida foi a pretendida 

por ambos. Para terminar faz a marcação da sessão seguinte.  

Nesta primeira sessão foi possível identificar que o principal problema do utente está relacionado 

com o processo de redução de metadona, sem consumos de heroína.  

No PSO é realizado o acompanhamento dos utentes com prescrição de metadona, risperidona e 

buprenorfina, em tratamento voluntário após consentimento informado do programa e dos respetivos 

testes de consumos. Para além da área terapêutica, é um momento crucial de realizar uma avaliação 

global do utente, identificando por exemplo alterações mentais ou do comportamento que surgem 
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durante a entrega de terapêutica para o domicílio, implementando as intervenções necessárias à 

prevenção de recaídas e encaminhamento se necessário para outras especialidades. Embora, devido à 

pandemia, o espaço esteja mais impessoal (presença de acrílico e armário entre o utente e o profissional) 

privilegiou-se atividades de psicoeducação em vários âmbitos, como por exemplo, na manutenção do 

padrão alimentar e hídrico, importância da adesão terapêutica e cessação de consumos, relevância de ter 

um sono reparador entre outros. Na nossa perspetiva, é um momento muito rico que permitiu a avaliação 

e intervenção nos utentes do programa. Isto permitiu-nos ter uma visão bastante abrangente de diversas 

personalidades e diversas fragilidades recorrentes na maioria dos comportamentos adotados. 

O desenvolvimento das atividades ao longo do estágio precederam o início de uma jornada 

conducente ao início da aquisição de competências especializadas.  

O modelo de Dreyfus de aquisição de competências tem como princípio de que estas se desenvolvem 

por diferentes estados: iniciado, iniciado avançado, competente, proficiente e perito. Os iniciados “não 

têm nenhuma experiência das situações com que elas possam ser confrontadas” enquanto o perito “(...) 

têm uma enorme experiência, compreende, agora, de maneira intuitiva cada situação e apreende 

diretamente o problema sem se perder num largo leque de soluções e de diagnósticos estéreis” (Benner, 

2001).  

Este nível só poderá ser alcançado através da caminhada de desenvolvimento do EEESMP. Este 

caminho depreende que não só devemos trabalhar no terreno, mas também devemos ir cimentando os 

conhecimentos e saberes através de aquisição de conhecimentos com formações teórico/práticas. Uma 

vez que a intervenção do EEESMP abrange todo o ciclo vital, torna-se fulcral apostar em formação em 

saúde mental e comportamentos aditivos da adolescência à fase adulta. 

Benner (2001) realça a importância de nos debruçarmos também na parte teórica uma vez que esta 

ajuda a enfermeira a colocar dúvidas no contexto real. Esta faz com que se consiga antecipar o que irá 

acontecer e proceder de acordo com a situação presente. Este saber deve ser conjugado com a 

experiência para a enfermeira alcançar o estado de perita.  

O início do estágio coincidiu com a incerteza do futuro por questões relacionadas com a pandemia e 

o cansaço extremo devido à carga de trabalho. Mas apesar destas intercorrências, foi sentida a 

necessidade de aprofundar as temáticas da área, na consolidação de constructos teóricos para principiar 
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o caminho de iniciada a perita na área da saúde mental e psiquiátrica. Neste sentido, foram realizadas a 

seguintes ações de formação em formato online (Apêndice III):  

-  Videoconferência “As Hospitalizações por episódio psicótico associadas a abuso ou dependência de 

canábis”, no dia 30 de junho de 2020, das 10h00 às 11h30m, promovida pela SICAD; 

- XI Congresso d’A Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, subordinado ao tema 

“Mais Saúde Mental”, realizado online a 29 e 30 de outubro de 2020 promovido pelo ASPESM. 

- Videoconferência “Clubes Sociais de Canábis: origens e experiências de implementação de um 

modelo sem fins lucrativos”, no dia 25 de setembro de 2020, das 10h00 às 11h30, promovida pela SICAD; 

- Videoconferência “Crescer num mundo digital – estratégias preventivas”, no dia 16 de junho de 

2020, das 10h00 às 11h30m promovida pela SICAD; 

- Videoconferência “Difração Normativa, comportamentos escondidos e identidades transversas”, 

realizada no dia 9 de novembro de 2020, das 11h00 às 12h30, promovida pela SICAD; 

- Videoconferência “A COVID 19 e os Comportamentos Aditivos e Dependências abordagem 

preventiva junto aos jovens e famílias – Apresentação da Nova narrativa do Programa Eu e os Outros”, no 

dia 20 de maio, das 9h00 às 11h00 organizada pela SICAD; 

- Prevenção do suicídio no homem, realizado de 25 a 25 de novembro de 2020 organizado pela Escola 

Superior de Enfermagem do Porto; 

- Webinar 1 - A Enfermagem de Saúde Mental na Infância e Adolescência, no dia 14 de dezembro de 

2020, com a duração total de 01H30, realizado pela Ordem dos Enfermeiros; 

- Webinar 2 - A Enfermagem de Saúde Mental no Idoso, no dia 15 de dezembro de 2020, com a 

duração total de 01H30, promovido pela Ordem dos Enfermeiros; 

- Webinar 3 - A Enfermagem de Saúde Mental na Comunidade, no dia 16 de dezembro de 2020, com 

a duração total de 01H30, promovido pela Ordem dos Enfermeiros; 
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- Webinar 4 - A Enfermagem de Saúde Mental nos Comportamentos Aditivos e Dependências, no dia 

17 de dezembro de 2020, com a duração total de 01H30, promovido pela Ordem dos Enfermeiros; 

- Webinar “Responding to drugs and homelessness: Innovative approaches in Europe“, a 3 de 

fevereiros de  2021 com duração de 1h organizado por EMCDDA; 

- Videoconferência:” Problemas Ligados ao Álcool Contexto Laboral”, no dia 4 de fevereiro de 2021 

realizada pela SICAD;  

- Curso de formação profissional; “Formação abordagem aos problemas ligados ao álcool” no dia 18 

de fevereiro de 2021, com duração de 7horas organizada pela ARSAlentejo; 

- “Os filhos: Como educar com saúde mental” no dia 18 de fevereiro de 2021, com duração total de 

2 horas, organizado pela Ordem dos Enfermeiros; 

- Videoconferência “Nutrição e Problemas Ligados ao Álcool”, no dia 24 de fevereiro de 2021 com 

duração de 1h30 promovida pela SICAD;  

- Videoconferência: “Cérebro Humano e os Comportamentos Aditivos e Dependências: O cérebro 

(in)feliz na Saúde e nas Dependências, com a conferencista Manuela Grazina, no dia 5 de março de 2021, 

das 10h00 às 11h30m realizada pelo SICAD; 

- Webinar “A saúde escolar em tempos sem escola” no dia 11 de março de 2021, com duração total 

de 2 horas, organizada pela Ordem dos Enfermeiros; 

- Webinar “Literacia em Saúde Mental”, no dia 6 de abril de 2021, com duração total de 01h30, 

organizado pela Ordem dos Enfermeiros; 

- Webinar A Arte e a Saúde Mental, inserido no Ciclo de Webinars: Promoção da Saúde Mental, no 

dia 12 de abril de 2021, com duração total de 01h30, organizada pela Ordem dos Enfermeiros; 

- 1º Congresso da Internacional da IntNSA Portugal” desafios, limites e competências em 

comportamentos aditivos e dependências (CAD)” realizado a 12 e 13 de abril de 2021; 
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 - Webinar “Saúde Mental em Contexto Escolar”, no dia 28 de abril de 2021 com duração de 1h30, 

promovido pela Ordem dos Enfermeiros; 

-  Encontro virtual: “As adições para além da pandemia” no dia 21 de maio de 2021 promovido pela 

Associação Portuguesa de Adictologia; 

- Curso de “Entrevista Motivacional e Mudança de Comportamentos Relevantes para a Saúde”, no 

dia 22 de maio, com duração total de 8 horas, promovida pela PH+ Desenvolvimento de Potencial Humano 

Lda.; 

Os estágios são, portanto, um processo de aquisição e consolidação de novas competências onde se 

tem a certeza de que a aprendizagem está apenas no início e que temos um longo caminho na estrada do 

conhecimento. Ao longo do percurso permanece a sensação de que a raiz do conhecimento está em solo 

fértil e produtivo para o crescimento de uma árvore forte com a vontade de crescer em que o céu é o 

limite.  

4.2 Competências de mestre em enfermagem. 

Também o Decreto-Lei n.º 63/2016, que procede à alteração Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de 

março, no seu Art.º 15 define que o mestre deve demonstrar determinadas competências tais como:  

“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 



 
 

 
nov-21 | Página CXXV 

 

Título | Intervenções especializadas de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica na prevenção de 

comportamentos aditivos nos adolescentes do 3º Ciclo 

 

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” (Decreto-Lei n.º 74/2006 ). 

Na legislação em vigor podemos verificar que são estas as competências do detentor do grau de 

mestre. Ao longo do presente curso de mestrado em enfermagem tornou-se cada vez mais notória a 

importância de desenvolver as competências decorrentes do mesmo, verificando-se ao longo do caminho 

que estão interligadas com as competências do enfermeiro especialista em enfermagem. 

No percurso percorrido até á data foi muito importante realizar uma reflexão cuidada de todos os 

passos dados. Ter o cuidado de procurar conhecimento para fomentar uma prestação de cuidados 

adequada e personalizada às necessidades individuais da pessoa/família/comunidade. As UC-teóricas 

tiveram um papel muito importante, pois muniram-nos de saberes baseados na evidência atual. Diversas 

foram as pesquisas realizadas com o intuito de realizar trabalhos nas unidades curriculares e no decorrer 

dos estágios. Neste sentido, achámos também importante consolidar os conhecimentos através da 

realização de pósteres como foi o caso do apresentado no congresso da IntNSA (Apêndice II). 

Este poster teve como objetivo identificar o uso de canábis entre os adolescentes e especificar 

estratégias de intervenção na prevenção do consumo e dependência da canábis, tendo como metodologia 

a realização de uma pesquisa bibliográfica em bases de dados científicas. Após a pesquisa pode-se aferir 

que existe efetividade na prevenção dos consumos de canábis na adolescência, diminuindo a prevalência 

da dependência desta substância ilícita e das suas consequências. 

Outras pesquisas foram realizadas uma vez que, quanto mais se aprende mais dúvidas vão 

surgindo, com necessidade de pesquisa bibliográfica para clarificar e sustentar a prática do quotidiano da 

prestação de cuidados. 
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Ao longo do percurso de vida profissional de um enfermeiro surge a necessidade de integrar 

conhecimentos de diversas áreas, para responder a situações complexas e que exigem uma reflexão sobre 

as implicações ético deontológicas que essas respostas podem acarretar (Matos, 2019).  

No CRI os utentes presentes por vezes apresentam outras patologias para além dos 

comportamentos aditivos. Neste sentido, o enfermeiro tem de ter presente todos os construtos teóricos 

apreendidos ao longo do seu caminho profissional/académico para intervir da forma mais eficaz ao 

problema manifestado pelo mesmo.  

Após a pesquisa cuidada e fundamentada é importante adequar a linguagem técnico-científica ao 

público-alvo e o momento em que esta deve ser transmitida. No caso da família esta tem um papel muito 

importante, uma vez que, se a mensagem for apreendida os níveis de ansiedade decorrentes do processo 

de doença irão diminuir substancialmente por captarem a mensagem transmitida. 

“Conseguimos fazer isto com alguma facilidade, por via da experiência, pois durante a 

nossa prática se num momento estamos a transmitir informação aos outros elementos da equipa 

multidisciplinar com uma linguagem técnico/científica, no momento seguinte estamos a prestar 

cuidados ao utente, adequando a linguagem ao seu nível de compreensão” (Matos, 2019). 

O mestre em enfermagem será capaz de elaborar, executar, fazer uma gestão e supervisão dos 

cuidados de enfermagem e simultaneamente coloca o objeto desta prática em projetos de melhoria 

continua da qualidade dos cuidados prestados à pessoa no seu ciclo de vida fomentando a disseminação 

do conhecimento e investigação em enfermagem.  O incremento dos saberes facilita a identificação das 

necessidades formativas dos pares em prol do incremento da qualidade dos cuidados no seio das equipas 

em que este insere.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este relatório pretende demonstrar o caminho percorrido ao longo dos estágios e relatar a 

transformação positiva a nível académico, profissional e pessoal que consideramos ter sido conseguida 

com a sua consecução. 

A conceptualização de saúde mental é feita desde longa data e vários foram os teóricos e 

entidades que se debruçaram sobre a temática. Por outro lado, esta conceptualização aflora o problema 

da ausência de saúde mental, ou seja, a doença mental. Sendo que os problemas de saúde mental são 

uma das principais causas de incapacidade, morbilidade e morte prematura torna-se fundamental intervir 

precocemente nas idades mais jovens. Este trabalho contemplou esta problemática na adolescência, 

identificando que os comportamentos aditivos são uma das causas que conduzem à manutenção da 

perturbação mental e em crescente evolução, traduzindo-se em consequências nefastas para os mesmos 

e que, subsequentemente podem persistir até à idade adulta. 

A intervenção especifica do EEESMP pode ser decisiva na modificação destes comportamentos, 

uma vez que detém competências únicas de intervenção que lhe permite, de forma sistemática, colher 

dados, diagnosticar, intervir e avaliar podendo conduzir a melhorias significativas do estado de saúde dos 

indivíduos, famílias e comunidade e neste caso à adoção de hábitos de vida saudáveis e reabilitação 

psicossocial dos alvos da sua intervenção. 

Para delinear estas intervenções o EEESMP pode recorrer a inúmeras ferramentas e basear-se em 

diferentes instrumentos teóricos, tendo-se optado por nesta situação, recorrer á metodologia de projeto 

e usando como base teórica a teoria da promoção da saúde de Nola Pender. Foi elaborado então um 

projeto de intervenção na prevenção dos comportamentos aditivos nos adolescentes conjugando os 

subsídios do modelo teórico de enfermagem, com as bases teóricas sobre os conhecimentos acerca da 

substância aditiva e dos saberes sobre as intervenções a realizar. 

As limitações deveram-se fundamentalmente á fase pandémica que o mundo atravessa e que 

limitou não só na execução do projeto planeado, como também algumas vezes limitou interações, 

dificultou a comunicação e despontou receios entre os vários atores. Ainda assim, pensamos que se o 
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mesmo pudesse ter sido colocado em prática iria demonstrar a monta destes projetos ao evidenciar os 

ganhos em saúde que os mesmos acarretam, assim como a relevância do papel do EEESMP na promoção 

da saúde e prevenção da doença mental. 

O repto futuro prende-se pela intenção de poder aplicar este projeto e demonstrar a sua eficácia 

e pertinência propor a sua replicação em locais distintos, conduzindo não só á investigação e produção 

de conhecimento em enfermagem como também valorizar a especialidade em enfermagem de saúde 

mental e psiquiátrica, e ainda, não menos importante garantir a saúde dos nossos futuros adultos.  

Do nosso ponto de vista este trabalho culmina com a consecução das competências de mestre 

em enfermagem e de especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, seja pelo descrito no 

presente relatório elaborado com rigor científico e metodológico, seja por todas as atividades 

desenvolvidas na prática clínica e que por uma ou outra razão nem sempre é exequível serem narradas 

por palavras.  

Apesar de todas as limitações que enfrentamos o apoio incondicional e oportuno dos 

orientadores e a nossa resiliência foi o desbloqueador necessário para se ter conseguido concluir esta 

etapa.  
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