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“Se queremos progredir, não devemos repetir 

a história, mas fazer uma história nova”  

Mahatma Gandhi 
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RESUMO 

O presente relatório descreve o trabalho desenvolvido durante os estágios de mestrado, os quais se 

realizaram em contexto de internamento. Esta experiência clínica, permitiu-nos efetuar uma 

análise reflexiva e critica contribuindo para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. 

Na prática profissional deparamo-nos frequentemente com a má adesão terapêutica. Sabendo que 

esta realidade pode causar uma das principais causas de incapacidade tendo consequências não só 

no bem-estar, mas também na qualidade de vida da pessoa portadora de doença mental e da sua 

família, torna-se preponderante intervir . 

Assim, após a avaliação diagnóstica realizada a doentes internados numa unidade de psiquiatria, 

com o propósito de identificar situações de não adesão terapêutica, realizaram-se sessões de 

sensibilização e psicoeducação, com a finalidade de minorar esta problemática e fortalecer a 

capacidade de insight dos participantes 

Considerando a adesão terapêutica uma estratégia de autocuidado, elegeu-se a teoria de Dorothea 

Orem como suporte concetual para a intervenção psicoeducacional. 

O enfermeiro especialista assume um papel preponderante no empoderamento da pessoa com 

experiência em doença mental, nomeadamente na aceitação da mesma, reconhecendo a 

importância e necessidade de cumprir o plano terapêutico sugerido. 

 

Palavras chave: Saúde Mental; Adesão terapêutica; Psicoeducação e Enfermagem  
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ABSTRACT 

The present report describes the work developed during the master’s internship programs, which 

took place in the context of internment. This clinical experience, allowed us to perform a reflective 

and critical analysis, contributing to our personal and professional growth. 

In the professional practice, we often face poor therapeutic adherence. Knowing that this reality 

can be one of the principal reasons for incapacity, having consequences not only on the wellbeing, 

but also in the quality of life of the person with mental illness e their family, it becomes prepon-

derant to intervene. 

Therefore, after a diagnostic evaluation performed on patients hospitalized in a psychiatric unit, 

with the purpose of identifying situations of non-adherence to therapy, there were held awareness 

and psychoeducation sessions, aiming to alleviate this problem and strengthen participants’ insight 

capacity. 

Considering the therapeutic adherence as a self-care strategy, we’ve elected the Dorothea Orem as 

conceptual support for psychoeducational intervention. 

The specialist nurse assumes a leading role in empowering the person with experience in mental 

illness, namely in its acceptance, recognizing the importance and need to comply with the sug-

gested therapeutic plan. 

 

Keywords: Mental illness; Therapeutic adherence; Psychoeducation and Nursing 
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0. INTRODUÇÃO 

Este relatório foi realizado no âmbito do 4º Mestrado em Enfermagem em associação, área em de 

Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, na Escola Superior de Saúde de Beja (ESS) do 

Instituto Politécnico de Beja (IPB). 

O presente documento resulta de duas experiências clínicas, o estágio I e o estágio final, realizadas 

numa unidade de internamento do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental (DPSM), de um 

hospital situado no Alentejo. 

O primeiro estágio decorreu no período de 12 de abril a 21 de maio de 2021, enquanto o segundo 

decorreu de 6 de outubro de 2021 a 18 de fevereiro de 2022. Em ambos tive tivemos a orientação 

de enfermeiras especialistas em saúde mental e psiquiatria e sob a orientação pedagógica da Profª 

Dra.Maria de Fátima Marques. Ambos os estágios decorreram no mesmo serviço devido à 

impossibilidade de realizarmos o último estágio num hospital da região alentejana e na unidade 

comunitária, devido à pandemia covid 19. 

Escolhemos trabalhar a adesão terapêutica, uma vez que nos deparamos na nossa experiência 

profissional com inúmeros utentes que se encontram em abandono terapêutico, levando-os a 

descompensar, podendo estes, incitar risco de vida a si e a terceiros, havendo necessidade do seu 

internamento para estabilização. A   toma da medicação é um dos principais fatores para o sucesso 

do tratamento, embora haja um grande número de pessoas, com e sem perturbação mental, que a 

abandona, levando a recaídas. Por este motivo decidimos escolher como temática do projeto a 

“Promoção para uma efetiva adesão à terapêutica na pessoa com doença mental”. Por 

considerarmos a adesão terapêutica uma forma de autocuidado e de responsabilização da pessoa 

achamos pertinente abordar o modelo teórico do autocuidado de Dorothea Orem. Esta teoria é de 

extrema importância por valorizar o papel de cada pessoa no seu autocuidado.  

Consideramos, por isso, que esta realidade merece atenção por parte dos profissionais de saúde, 

visto que esta poderá trazer incapacidades à pessoa doente e aos seus familiares. 

Neste contexto e de forma a conseguirmos dar resposta a este problema, temos como finalidade 

desenvolver intervenções na área da sensibilização, aos utentes portadores de doença mental 

internados numa Unidade de Internamento de Psiquiatria (UIP), de forma a contribuir numa 

melhoria da adesão terapêutica após a alta hospitalar. Assim, os objetivos gerais desta intervenção 

são: adquirir competências de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e 

psiquiátrica ao nível da avaliação diagnóstica e adquirir competências de intervenção ao nível da 
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sensibilização. Deste modo, o presente relatório descreve a intervenção profissional desenvolvida 

nos estágios encontrando-se dividido em quatro partes. Na primeira parte, apresentamos o 

enquadramento teórico onde abordamos a adesão terapêutica, o papel da família, a importância da 

psicoeducação na doença mental e modelo teórico do autocuidado, sendo este relacionado com a 

adesão terapêutica. Na segunda parte fazemos uma caracterização do serviço onde os estágios 

decorreram caraterizando as instalações, bem como os recursos humanos do mesmo. Na terceira 

parte, descrevemos o percurso metodológico da intervenção, o recrutamento dos participantes, a 

metodologia utilizada, onde estão incluídos os objetivos e a planificação das atividades. É efetuada 

uma análise do trabalho desenvolvido e uma análise dos resultados obtidos. Na quarta parte é feita 

uma reflexão sobre as diversas competências, nomeadamente as do enfermeiro generalista, as do 

especialista e as de mestre, terminando com a conclusão. 

 

  



 
 

 

jul-22 | Página 13 
 

Promoção para uma efetiva adesão à terapêutica na pessoa com doença mental 

 

 
1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

A adesão terapêutica continua a ser uma área bastante problemática, como referido anteriormente, 

em todas as áreas da medicina, incluindo a área da saúde mental. 

A saúde mental é considerada, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2001), um estado 

de bem-estar onde o indivíduo manifesta as suas capacidades, enfrenta os dilemas da vida, trabalha 

produtivamente e de modo frutífero, de forma a contribuir para a sua comunidade. A doença men-

tal é descrita por Towsend (2011) como a presença de respostas mal-adaptadas às situações stres-

santes da vida, sendo muitas vezes causadora de sofrimento ou de incapacidade e que irá compro-

meter as atividades de vida diária, a dinâmica familiar, profissional e social, não só da pessoa 

doente, mas também da sua família. Também o Observatório Português dos Sistemas de Saúde 

(OPSS, 2019) refere que as perturbações mentais para além de serem muito prevalentes estão as-

sociadas a um elevado nível de mortalidade prematura. 

Como todos sabemos, não existe saúde sem saúde mental estando estas interligadas, no entanto, a 

saúde mental continua a ser desvalorizada em todo o mundo. Segundo um estudo de Semahegn et 

al (2018) as doenças psiquiátricas correspondem a 14% do total de doenças em todo o mundo. Em 

Portugal as perturbações mentais afetam mais de um quinto da população portuguesa sendo a pre-

valência de pessoas com estas perturbações de 22,9%, ocupando o 2º lugar entre os países europeus 

e o 4º lugar entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OCDE). As perturbações depressivas e as da ansiedade encontram-se em 4º e 6º lugar, respetiva-

mente, no que concerne aos problemas de saúde que mais causam incapacidade. Dos utentes com 

este tipo de patologia cerca de 65% não adere ao tratamento (Almeida e Xavier, 2013; CNS, 2019).  

Torna-se essencial agir o quanto antes para evitar que as pessoas com estas perturbações fiquem 

incapacitadas e dependentes de terceiros. Torna-se, por isso, imprescindível trabalhar com estes 

doentes a importância da adesão à terapêutica para que entendam a sua finalidade, compreendam 

a sua importância e saibam as consequências do seu abandono. É fundamental compreender quais 

os fatores que facilitam a adesão, assim como as barreiras que a condicionam. Visto esta ser uma 

temática bastante preocupante que continua a trazer bastantes inquietações e, segundo a Ordem 

dos Enfermeiros, a adesão ao regime terapêutico é considerada um indicador de qualidade, consi-

deramos pertinente trabalhar esta temática. 

Segundo a OMS (2001, p. 40), “…a patologia mental apresenta um grande impacto com custos 

elevados a nível pessoal, familiar, social e económico”. Na opinião de Monterroso, Pierdevara & 

Joaquim (2012), citando Claros (2009), “A falha na adesão ao tratamento é um dos principais 
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obstáculos para o controlo adequado da sintomatologia presente em doentes com transtornos men-

tais.”. Também de acordo com OE (2011, p. 6), a má e a não adesão ao regime terapêutico conduz 

a diversas consequências para a saúde pública e para a saúde mental. Para Silva et al. (2012), a má 

adesão à terapêutica conduz ao internamento por recaídas, maior uso do serviço nacional de saúde, 

bem como a um aumento das tentativas de suicídio. De salientar que o sucesso com o tratamento 

reside não apenas na adesão terapêutica, mas também no insight da pessoa e da família, uma vez 

que esta é fundamental no apoio da pessoa para enfrentar as alterações na sua vida. Segundo a OE 

(2011, p. 7), é essencial que estas pessoas se sintam “parceiros ativos no percurso terapêutico” 

para que seja possível superar as dificuldades. A psicoeducação tem então um papel indispensável 

no esclarecimento e na aceitação da doença pelo próprio e pela sua família. De acordo com Fi-

gueira (2014), as intervenções de psicoeducação, sejam elas individuais ou em grupo, são neces-

sárias para informar e esclarecer a pessoa relativamente à doença, aos seus sintomas, ao tratamento 

e aos efeitos secundários, tendo como objetivo aumentar o insight e ensinar sobre a importância 

da adesão à medicação. 

Por considerarmos que esta temática necessita de ser mais trabalhada, decidimos investir na área 

da adesão terapêutica com o intuito de a melhorar, uma vez que esta melhoria irá conduzir a vários 

benefícios, não só para a pessoa, mas também para a família e sistemas de saúde.  

 

 

1.1 Adesão terapêutica na pessoa com doença mental 

A OMS (1946) define a saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e 

não apenas a ausência de doença”. Considera-se, então, que há um bom desenvolvimento da pessoa 

quando esta se enquadra no meio em que está inserida, nomeadamente o social, o familiar e o de 

lazer.  A mesma fonte define a saúde mental como “o estado de bem-estar no qual o indivíduo 

realiza as suas capacidades, pode fazer face ao stress normal da vida, trabalhar de forma produtiva 

e frutífera e contribuir para a comunidade em que se insere”. A saúde é gerida por cada pessoa e 

na sua impossibilidade será feita por terceiros, com um intuito de promover o bem-estar e a 

qualidade de vida. A saúde e o bem-estar encontram-se inseparáveis, assim como a saúde física e 

a mental. A doença mental é considerada “uma situação patológica na qual a pessoa apresenta 

distúrbios na sua organização mental” [OMS (2014) citada por Sequeira & Sampaio (2020, p. 3)], 

levando a mesma à apresentação de comportamentos desorganizados. Assim sendo, de forma a ser 
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possível manter-se ativo é essencial o cumprimento das indicações fornecidas pelos profissionais 

de saúde, inclusive o cumprimento da medicação.  

A adesão terapêutica sempre foi considerada um tema de extrema relevância na área da saúde, 

sendo fundamental na melhoria da qualidade de vida da pessoa doente. A CIPE (Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem) define a adesão à terapêutica como o “executar as 

atividades cumprindo um programa de tratamento da doença e das suas complicações, atividades 

essas que são satisfatórias para atingir objetivos específicos de saúde, integrar atividades para 

tratamento ou prevenção de doença na vida diária” (2011, p.62).  

A adesão terapêutica é bastante importante, uma vez que ajuda o doente a manter a sua capacidade 

funcional e a sua autonomia. A OMS (2003) definiu adesão terapêutica como “o grau ou extensão 

em que o comportamento da pessoa em relação à toma da medicação, ao cumprimento da dieta e 

alteração de hábitos ou estilos de vida corresponde às recomendações veiculadas pelo profissional 

de saúde.” (p. 6). De acordo com Camarneiro (2021) a adesão engloba não apenas o tratamento 

medicamentoso, mas também não-medicamentoso. Desta forma é essencial a modificação dos 

comportamentos e do estilo de vida com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar.  

A importância da adesão reside no tratamento das doenças crónicas, que podem surgir em qualquer 

especialidade, pois permite à pessoa doente manter a sua qualidade de vida. De acordo com a OMS 

(2012), para que a doença seja considerada crónica, deve ter as seguintes caraterísticas: ser 

permanente, gerar incapacidade e ser causada por alterações patológicas irreversíveis. Segundo a 

mesma fonte as doenças crónicas são a principal causa de morte e de incapacidade no mundo. 

Torna-se imprescindível trabalhar esta temática junto dos doentes, uma vez que a aceitação da 

doença e do seu tratamento é uma peça fundamental na otimização dos cuidados de saúde e na 

promoção do bem-estar. 

São vários os fatores, internos e externos, que influenciam a adesão à terapêutica, tornando-a por 

isso complexa. A OMS (2003) reconhece a existência de cinco fatores fulcrais relacionados com 

a adesão terapêutica, nomeadamente: os económicos, os sociais e os culturais; os relacionados com 

o sistema de saúde (profissionais e serviços e a relação entre eles); os relacionados com as 

características da doença (o que é, a sua gravidade, importância do tratamento e as comorbilidades 

associadas); a terapêutica instituída (compreensão sobre esquema terapêutico, efeitos secundários) 

e os fatores referentes à pessoa (importância da responsabilização). De acordo com o anteriormente 

referido, e na perspetiva de Coelho et al., a adesão é “um fator chave na gestão eficaz da doença 

na prática clínica, particularmente relevante nas doenças crónicas” (2017, p. 262) 
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A adesão terapêutica é transversal em qualquer doença, no entanto, assume especial importância 

na doença mental, uma vez que esta traz consigo inúmeros benefícios se for cumprida. Alcântara 

et al (2018) referem que na doença mental a adesão ao tratamento encontra-se referente ao 

farmacológico e não farmacológico, tornando-se imprescindível para melhorar não apenas a 

qualidade de vida, mas também outros aspetos importantes na vida diária da pessoa (autocuidado, 

autoestima, autorresponsabilidade). Apresenta também como objetivo a redução dos sintomas 

prejudiciais causados pela doença mental uma melhoria da adaptação à realidade por parte de 

indivíduo (OMS, 2013; Reis, Pereira, Cardoso & Gherardi, 2013) 

Dos 5 fatores reconhecidos pela OMS para melhoria na adesão terapêutica, Camarneiro (2021) 

destaca, na área da saúde mental, a importância dos fatores que se encontram relacionados com a 

doença e a terapêutica, nomeadamente o conhecer as caraterísticas da doença, a duração 

prolongada do tratamento, os efeitos secundários do mesmo e as mais valias e benefícios do seu 

cumprimento. 

É imprescindível trabalhar com os doentes com doença mental a importância da adesão à 

terapêutica, para que possam entender a sua finalidade, compreender a sua importância e saber as 

consequências do seu esquecimento e/ou abandono. O incumprimento de parte ou da totalidade 

das prescrições farmacológicas e não farmacológicas, conduz a um número reduzido de sucessos. 

Por este motivo, Cardoso (2016) refere que a adesão terapêutica estende-se não só à pessoa doente, 

mas também aos seus familiares e/ou cuidadores, sendo eles considerados elementos importantes 

nos cuidados de saúde, razão pela qual deverão receber a informação e o treino necessários. 

Desta forma, as terapêuticas em conjunto com os estilos de vida tornam-se recursos importantes 

no tratamento da doença mental, sem ter como objetivo o de curar, mas o de favorecer a qualidade 

de vida e contribuir para o bem-estar físico e mental da pessoa doente, ajudando na reinserção 

social e no restabelecimento da autonomia (Xavier, Terra, Silva, Mostardeiro & Freitas, 2017; 

Kantorski, Guedes, Feijó & Hisse, 2013; Freire, Feijó, Fonteles, Sá & Carvalho, 2013) 

Existem inúmeros fatores que influenciam uma boa adesão à terapêutica, nomeadamente, sentir-

se bem com a toma da mesma, sentir o apoio da família e ter uma boa relação com os profissionais 

de saúde (Cardoso, Byrne & Xavier, 2016). Segundo o mesmo autor citando Beck (2005) e Ogden 

(2004) o profissional de saúde mental deverá fazer uso de determinadas atitudes como 

assertividade, empatia, serenidade e confiança, de forma a conseguir criar uma relação terapêutica 

com o doente. A parceria entre ambos, doente e o profissional de saúde, irá auxiliar na identificação 
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das necessidades e garantir a participação dos doentes nos seus próprios cuidados (Ahmed & 

Aslani, 2014). 

Relativamente à temática da adesão terapêutica, por esta ser relevante na área da saúde, têm sido 

efetuados inúmeros estudos, dos quais se conclui que cerca de 50% da população residente nos 

países desenvolvidos não cumpre a medicação prescrita até ao fim, independentemente da doença, 

do tratamento e prognóstico, e que esse valor é menor nos países subdesenvolvidos (Simpson et 

al. 2006; Horne et al, 2019; Kini & Ho, 2018; Fernandez et al, 2018). 

De acordo com Semahegn et al (2018) do total de doenças crónicas encontradas em todo o mundo [e.g. 

hipertensão (HTA), diabetes, vírus da imunodeficiência humana (VIH), doenças cardíacas] as doenças 

psiquiátricas correspondem a 14%, existindo evidência de que há uma maior mortalidade quando ocorre 

uma má adesão à medicação. Na área da doença mental os estudos indicam que 51 a 85% dos doentes com 

esquizofrenia não aderem à medicação, assim como 9 a 57% dos que tem perturbação afetiva bipolar (PAB). 

Também na hiperatividade e défice de atenção (PHDA) 20% dos pais faz o tratamento descontinuado aos 

filhos (Gorczynski et al, 2017; Meichenbaum & Turk, 2012). 

Em Portugal existe uma prevalência anual de doenças mentais de 22,9 (Carvalho et al., 2014). Segundo 

Salgueiro (2019) citando Cabral & Silva (2010) o comportamento da população portuguesa relativamente 

à adesão terapêutica atinge também níveis muito preocupantes, nomeadamente, 46,7% dos portugueses 

refere o esquecimento como a principal causa de incumprimento, 26,6% não cumpre por pensar que já não 

precisa de fazer o fármaco por se sentir melhor e 22,2% pelos seus efeitos secundários. 

A adesão terapêutica pode trazer algumas limitações, nomeadamente quando surgem os efeitos 

secundários da mesma. Torna-se por isso essencial que os profissionais de saúde tenham o 

conhecimento destes efeitos para que possam atuar atempadamente evitando, desta forma, o 

abandono da terapêutica. Segundo Kini & Ho (2018) a não adesão terapêutica é responsável por 

um elevado número de mortes e de hospitalizações. São também consequências deste 

comportamento, o aumento da probabilidade de insucesso do tratamento, surgimento de 

complicações, sofrimento, crescimento dos gastos com a saúde, aumento da morbilidade e de 

recaídas (OMS, 2003), bem como, um aumento das taxas de suicídio e uma diminuição da 

qualidade de vida (Borba et al., 2018) 

Para Cardoso, Byrne & Xavier (2016), é fundamental que os doentes sintam benefícios com a 

adesão à terapêutica, para que haja uma cooperação com a família e uma boa relação com os 

profissionais de saúde. 

O papel da família é extremamente importante, pois esta é considerada, a maior parte das vezes, 

como o pilar da pessoa que está doente. Com a sua participação ativa visualiza-se uma melhoria 
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no estado de saúde da pessoa doente, tornando-se a família a sua principal fonte de equilíbrio e 

agente facilitador da sua reintegração na sociedade, de modo a que, em conjunto, consigam 

desenvolver mecanismos de adaptação perante as dificuldades que irão surgir.  

Não só a família tem um papel preponderante, mas também os profissionais de saúde. Uma das 

missões dos profissionais de saúde é ter uma boa comunicação, valorizar o tratamento instituído, 

dar reforço positivo, aconselhamento e envolver-se na problemática do utente. As ações dos 

profissionais de saúde em conjunto com o papel ativo do utente tornam-se parte importante da 

solução (Camarneiro, 2021). 

O profissional de enfermagem orienta o individuo sobre os aspetos positivos decorrentes da 

terapêutica medicamentosa, levando-os a refletir sobre os benefícios da mesma para melhorar a 

sua qualidade de vida (Alcántara et al, 2018). Na perspetiva de Davies (2010) citado por Martins, 

Martins & Santos (2017) o enfermeiro é o profissional de saúde melhor posicionado para ajudar, 

aconselhar, orientar, educar e treinar a pessoa, devido ao seu grau de proximidade para com a 

mesma e sua família. Também Henriques (2011) citado pelos mesmos autores refere que a 

disponibilidade demonstrada por este profissional em ajudar o doente de forma individualizada e 

centrada na pessoa, contribui para o aumento da participação da mesma na adesão terapêutica. 

Neste sentido o papel do enfermeiro mostra-se fundamental na execução de intervenções que 

favoreçam não só a promoção da adesão à terapêutica por parte da pessoa doente, mas também do 

seu autocuidado. 

 

1.2 A família da pessoa com doença mental 

A família é de extrema importância na vida de qualquer pessoa. Ao longo dos anos tem sido 

estudado o seu conceito, sendo um dos mais recente o definido pelo International Council of 

Nurses (ICN) que a define como “grupo ou unidade funcional todo coletivo composto por pessoas 

ligadas por consanguinidade, afinidade, relações emocionais ou legais, sendo a unidade ou o todo 

considerado um sistema que é maior que a soma das partes” (pp. 114, 2011). Também de acordo 

com Rebelo (2018) o conceito é entendido como “(…) a existência de um conjunto de pessoas 

unidas por laços de parentesco ou afinidade, que coabitam e se apoiam reciprocamente” (p. 11).” 

Atualmente existem diversos tipos de famílias, nomeadamente a biológica, a de adoção e a 

monoparental, todas elas com os mesmos objetivos que são o de satisfazer as necessidades básicas, 

ajudar a adquirir autonomia e responsabilidade, educar e proteger. Segundo a OMS (2001) estima-
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se que uma em cada quatro famílias tem pelo menos um membro que sofre de uma perturbação 

mental ou comportamental. Estudos realizados (Miranda,2016; Bagagem, 2010; Albuquerque, 

2010) indicam que o processo de doença afeta não apenas o indivíduo, mas também aqueles que 

dele estão próximos. De acordo com Thompson e Roger (2014) cuidar de uma pessoa dependente 

pode afetar a saúde do cuidador familiar, existindo inúmeras necessidades, muitas delas 

relacionadas com a sobrecarga, a ansiedade e a depressão. 

Ter na família uma pessoa que sofre de uma doença mental é extremamente difícil, não só para a 

própria pessoa, mas também para a restante família. A existência do estigma relacionado a este 

tipo de doenças dificulta a aceitação por parte da família e acarreta consigo vários efeitos adversos 

como a culpa, vergonha, a diminuição da autoestima e a rutura das relações familiares e de 

amizade. Segundo Munoz, Santos, Crespo & Guillén (2009) existem dois tipos de estigma: o 

público e o auto-estigma. O estigma público refere-se aquele que é feito pela sociedade, que inclui 

família, amigos, vizinhos e terceiros. Já o auto-estigma é aquele que é feito e sentido pelo próprio. 

Com a presença de doença mental no seio da família irão existir inúmeras mudanças na orgânica 

familiar, nomeadamente na vida social, na vida financeira, no lazer, assim como dentro da própria 

casa: na rotina caseira e na relação entre os membros da família. Segundo estudos efetuados 

(Demarco et al, 2017; Oliveira et al, 2017) abordando esta temática, sabe-se que a família irá 

vivenciar várias barreiras e limitações no cuidado ao seu familiar. De acordo com a OMS (1998) 

citado por Felicia (2016) a aceitação da doença mental pela família pode ser um processo mais ou 

menos conturbado, variando de família para família e, mesmo assim, poderá não ser uniforme na 

própria família. Dependendo do elemento afetado e do seu papel no seio familiar, poderão surgir 

dúvidas e dificuldades relacionadas com a repercussão da doença. Ao nível dos progenitores ou 

cuidadores é comum a existência de frustrações relacionadas com as expetativas fracassadas acerca 

do futuro da pessoa com doença mental.  

Na opinião de Cardoso (2016) as intervenções não devem limitar-se apenas ao doente, mas também 

aos familiares e/ou cuidadores. Este autor refere que a aceitação da doença e do seu tratamento por 

parte da pessoa, é maior quando a família também a aceita e está envolvida no tratamento. Devem, 

por isso, receber as orientações necessárias e o suporte por parte dos profissionais de saúde, bem 

como, participar com estes na planificação do tratamento. No entanto, segundo Camarmeiro 

(2021), o envolvimento da família deverá ser ponderado com a vontade do utente e de acordo com 

as suas necessidades. Segundo o Programa Nacional de Saúde Mental (PNSM, 2007-2016), 

Portugal apresenta uma reduzida participação de doentes e familiares nos diversos aspetos da 
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prestação de cuidados. Desta forma um dos vários objetivos deste plano consiste em “promover a 

descentralização dos serviços de saúde mental, de modo a permitir a prestação de cuidados mais 

próximos das pessoas e a facilitar uma maior participação das comunidades, dos utentes e das suas 

famílias” [Direção Geral de Saúde (DGS), 2008, pp. 17]. 

Segundo Lopez & Martinez (2007) a sobrecarga é definida como sendo um conceito que se 

encontra associado a pessoas sujeitas a fontes de stress prolongado. De acordo com Cardoso, 

Galera & Vieira (2012) a sobrecarga apresenta duas dimensões, a objetiva e a subjetiva. A 

dimensão objetiva está relacionada com as consequências negativas na família resultantes da 

doença. A subjetiva é relativa à visão pessoal do familiar saudável na sua convivência com a pessoa 

doente. Esta sobrecarga advém dos seus sentimentos, das responsabilidades e das preocupações 

para com o familiar doente. 

De acordo com Souza & Kopinke (2016) a presença da família é um fator motivacional para que 

o doente aceite a doença e enfrente as dificuldades que irão surgir. É por isso de extrema 

importância cuidar da pessoa doente, mas também da sua família, de forma a ajudar a mesma a 

potenciar os seus recursos e arranjar estratégias para ultrapassar os problemas surgidos. 

A família, ao acompanhar a pessoa com doença mental, irá participar nos cuidados de saúde. Na 

perspetiva de Borba et al. (2018) é imprescindível e de extrema importância o papel da família no 

processo da doença e da adesão terapêutica, uma vez que motiva e incentiva o familiar doente na 

adesão, conseguindo observar as alterações e as limitações que o próprio sente, bem como 

confirmar se a terapêutica está a ser cumprida. 

Descurar a família na assistência à pessoa com doença mental é uma falha tremenda, tendo em 

conta que esta se encontra presente na vida diária do familiar doente, sendo uma aliada importante 

dos profissionais de saúde nos cuidados a prestar à pessoa. É essencial ser criada uma tríade entre 

o doente, a sua família e o profissional de saúde, para possibilitar o fornecimento de cuidados 

holísticos e de qualidade, de uma forma conjunta. 

 

 

1.3 A importância da psicoeducação na doença mental 

A psicoeducação é uma ferramenta bastante valiosa sendo frequentemente utilizada pela 

enfermagem, podendo ser usada em qualquer doente, independentemente da sua patologia, uma 

vez que é considerada uma estratégia de promoção de saúde. 
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De acordo com a Ordem dos Enfermeiros (2011) a psicoeducação possibilita o entendimento da 

doença e permite o ensino de estratégias para lidar com a mesma.  

Sampaio (2011) refere que a psicoeducação “é uma intervenção de Enfermagem que compreende 

intervenções sistémicas, didáticas e psicoterapêuticas… dando suporte a todos aqueles que se 

veem obrigados a lidar com a doença” (p. 174). 

Esta ferramenta não é considerada uma forma de tratamento, mas sim parte de um plano de 

tratamentos. Na área da saúde mental a psicoeducação é uma ferramenta importantíssima podendo 

ser utilizada não só de forma isolada com o doente, mas também grupos de doentes sendo também 

extensível à família. Esta intervenção segundo Colom e Vieta (2004) citados por Bravo (2016) 

transmite aos seus participantes a etiologia da doença, o seu prognóstico, sinais de recaída, 

necessidade de tratamento e a manutenção de hábitos de vida saudáveis. 

Na opinião de Sequeira & Sampaio (2020) a psicoeducação tem como foco principal a modificação 

das atitudes e dos comportamentos desajustados da pessoa doente e permite que a família seja 

incluída neste role de conhecimentos que são essenciais para o seu dia a dia. Esta intervenção tem 

um papel particularmente educativo e que se mantém do início até ao final do tratamento. Segundo 

Stefanelli e Moreno (2008) citados por Bravo (2016) ela contribui para uma diminuição dos 

sintomas, prevenção de recaídas e uma melhoria na adesão ao tratamento, permitindo, desta forma, 

melhorar a qualidade de vida da pessoa doente e da sua família. A quantidade de sessões e as 

temáticas abordadas irá variar consoante os conhecimentos e as necessidades dos seus 

participantes. 

De acordo com os estudos realizados por Chien (2008) e Rahmani et al. (2015), existe melhoria 

nos doentes em quem é utilizada a psicoeducação, sendo esta considerada, por esse motivo, uma 

intervenção eficaz.  

Em suma, a psicoeducação é uma intervenção que vai auxiliar o doente a perceber a sua doença e 

a consolidar conhecimentos, compreender a importância do tratamento, ajudar na construção de 

um projeto de vida, colaborar na sua reinserção social e reintegração no seu meio familiar, tendo 

como objetivo a sua autonomia e independência. Possibilita ainda ao enfermeiro, assegurar-se do 

cumprimento das indicações fornecidas para que se consiga obter sucesso no tratamento (Godoy 

et al., 2020). 

As doenças do foro mental foram as pioneiras na área da psicoeducação e têm como principal 

objetivo dar informações à pessoa doente sobre a sua situação clínica, permitindo que esta seja 

capaz de perceber e identificar as diferenças entre as suas características pessoais e as suas 
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características com a doença, de forma a conseguir muni-la de ferramentas para lidar com as suas 

novas particularidades. 

Existem dois tipos de psicoeducação, individual e em grupo. A primeira favorece uma abor-

dagem personalizada à pessoa doente e permite uma avaliação minuciosa das necessidades 

sentidas pela mesma. A segunda é realizada em grupo e tem bastantes benefícios associados, 

nomeadamente a partilha de experiências entre doentes com a mesma doença e entre doentes 

com patologias diferentes, permite visualizar vários pontos de vista numa mesma situação, 

enfrentar os medos e a culpa (Spadini & Souza, 2006; Godoy at a., 2020). Segundo Campos 

(2018) citando Lenon (1997), torna-se mais fácil mudar comportamentos em pessoas que são 

participantes do grupo do que em pessoas que estão e realizar a psicoeducação de forma in-

dividual. Quanto às desvantagens desta intervenção não foram encontrados estudos que abor-

dem esta temática. No entanto, de acordo com Colom e Vieta (2004) citados por Bravo (2016) 

a psicoeducação tem um carater preventivo, não sendo utilizada em pessoas que se encontrem 

na fase aguda da doença (mania, psicose, risco de suicídio), uma vez que o seu estado mental 

não lhes permite obter os conhecimentos e atingir os objetivos pretendidos.  

Esta intervenção traz consigo inúmeros benefícios uma vez que permite ao utente e à sua família 

tornarem-se participantes ativos na doença, além de oferecer ferramentas essenciais à aquisição de 

novas habilidades visando a promoção da saúde (Baourda, Stavrou, Vassilopoulos & Brouzos, 

2020; Hu & Huang, 2020; Yalom, 2006). 

Quanto melhor compreendida for a doença mais fácil será a sua aceitação. De acordo com 

Cuevas et al. (2011) citado por Godoy (2020) quanto mais críticos, rígidos e intolerantes 

forem os familiares maior será o risco de recaídas do seu familiar doente. Já os doentes e os 

membros da família que se encontrem mais informados sobre a doença, sentem-se menos 

frágeis e mais capacitados para enfrentar os problemas relacionados com a patologia.  A psi-

coeducação tem um papel educativo e terapêutico. 

 

 

1.4 Modelo Teórico de Dorothea Orem 

A enfermagem “centra-se na relação interpessoal de um enfermeiro e uma pessoa ou de um 

enfermeiro e um grupo de pessoas (família ou comunidades)” (Ordem dos Enfermeiros, 2001). 

A partir de 1859 surgem as primeiras teorias de enfermagem em que ressalvam a base da ciência 

de enfermagem. Estas teorias tornam-se essenciais na realização dos cuidados e na construção de 
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conhecimentos. Segundo Queirós et al (2014) citando Queirós (2013), a disciplina de enfermagem 

deixa de ser observada apenas como uma ciência, mas também, como uma arte. Neste sentido, a 

enfermagem passa a ser vista não só como um conhecimento científico, mas também como um 

ciência humano. 

Este modelo teórico foi desenvolvido entre 1959 e 1985 por Dorothea Orem, tendo sido baseado 

no princípio de que todo o ser humano pode cuidar de si próprio. Esta teoria é considerada uma 

teoria geral de enfermagem, uma vez que aborda um tema muito precioso na vida do ser humano 

(o seu autocuidado) (Queirós, 2014). 

Torna-se importante entender o que é o autocuidado, para que seja possível compreender este 

modelo teórico. Segundo Orem (2001) o autocuidado é considerado a “prática de atividades que 

os indivíduos iniciam e realizam em seu próprio beneficio” (pp. 43). Ainda segundo a mesma 

autora o principal objetivo do autocuidado é a “manutenção da vida, da saúde e do bem-estar” 

(Orem, 2001, pp.43). Também de acordo com a CIPE (2018) o autocuidado é descrito como a 

“atividade executada pelo próprio: tratar do que é necessário para se manter, manter-se operacional 

e lidar com as necessidades individuais básicas e íntimas e as atividades da vida diária” (pp. 10). 

Na descrição do seu metaparadigma, Orem define os quatro conceitos: pessoa, saúde, enfermagem 

e meio ambiente. O conceito de pessoa é definido como um ser com várias características e com 

capacidade de cuidar de si, saúde é definido como o estado geral em que a pessoa se encontra nos 

diversos momentos. O de enfermagem é definido como o cuidado prestado pelo enfermeiro à 

pessoa, esteja ela sã ou doente e por fim define o conceito de meio ambiente com os diversos 

fatores externos presentes na vida da pessoa e que irão interagir com a sua forma de estar. (G.F, 

2005). 

É considerada uma teoria geral de enfermagem, por abordar um tema muito precioso na vida do 

ser humano (autocuidado), encontrando-se este no campo das necessidades humanas. Orem 

divide-a, por isso, em três teorias que se relacionam todas entre si, são elas: a teoria do autocuidado, 

a teoria do défice do autocuidado e a teoria dos sistemas de enfermagem. A primeira descreve 

como a pessoa cuida de si, a teoria do défice do autocuidado explica a necessidade da pessoa ser 

ajudada pela enfermagem e a teoria dos Sistemas de Enfermagem explica a razão e a importância 

porque é necessário ser criada e mantida a relação com a enfermagem (Queirós,2014). 

De acordo com Queirós (2014) citando Tomey & Alligood (2002) esta teoria edifica a base do ser 

humano permitindo compreender as condições e as limitações de cada pessoa de forma a que se 

consiga obter um ponto de equilíbrio. Orem (2001) também refere que a intervenção de 
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enfermagem não é estruturada, uma vez que todas a pessoas são diferentes, sendo os cuidados 

fornecidos de forma holística. A intervenção será, então, estruturada consoante os conhecimentos 

já existentes, a aquisição e aplicação dos mesmos. 

 

 

1.4.1 O autocuidado e a adesão terapêutica 

O autocuidado na opinião de Orem, como supracitado anteriormente, é referente às atividades que 

a pessoa realiza em seu benefício, com o objetivo de manter o seu bem-estar. Também é definido 

pelo ICN (2015) como o cuidado executado pelo próprio, necessário para a pessoa permanecer 

funcional. Orem (2001) identifica três requisitos fundamentais para o autocuidado e que são 

comuns a todas as pessoas, são eles: os universais, os de desenvolvimento e os desvios de saúde. 

Os universais são as atividades básicas que permitem a manutenção da vida (respiração, 

hidratação, alimentação, eliminação, entre outras), os de desenvolvimento dizem respeito às 

mudanças e adaptações surgidas ao longo da vida (gestação, envelhecimento, mudança de casa, 

entre outros) e os requisitos de desvio de saúde devem-se à alteração no estado de saúde, tendo 

esta de ser corrigida e aceite pela pessoa de forma a aprender a viver com a sua nova condição.  

Este modelo teórico menciona a importância de cuidar e manter as atividades de vida diária, 

nomeadamente higiene, alimentação, mobilização e eliminação. Embora a adesão terapêutica, não 

seja considerada uma atividade de vida, colabora no bem-estar da pessoa, uma vez que com o seu 

cumprimento o autocuidado fica salvaguardado. Existem dois tipos de adesão terapêutica: a 

farmacológica e a não farmacológica. Segundo DeLucia (2013) a farmacológica refere-se à 

concordância da pessoa com o regime terapêutico recomendado pelo profissional de saúde, 

enquanto a não farmacológica deve-se à componente comportamental como por exemplo ir às 

consultas, ter uma alimentação saudável, fazer exercício físico, socializar e ter momentos de lazer. 

Desta forma, a adesão é considerada uma forma da pessoa se cuidar. 

O termo autocuidado está também relacionado com o de independência, o de autonomia e o de 

responsabilidade. A responsabilidade refere-se à capacidade de reflexão acerca dos atos praticados 

de forma voluntária, sendo possível antecipar as consequências antes de agir (Normando, 2012); 

a independência está relacionada com a capacidade de viver de forma livre e consciente, sem 

necessitar de ajuda de outros (OMS, 2002) e a autonomia é caracterizada pela capacidade que cada 

um tem de lidar com as situações da vida e tomar as suas decisões de acordo com as suas crenças 
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e regras (ICN, 2015). O autocuidado faz parte de um processo de responsabilização de cada pessoa 

para que possa ser possível manter uma vida equilibrada. 

A existência de uma doença vai interferir significativamente no autocuidado, principalmente 

quando a mesma traz limitações ao ser humano, conduzindo-o ao comprometimento do 

autocuidado. Segundo Orem (2001), quando surge défice no autocuidado é necessário a 

participação da enfermagem junto do doente de forma a promover a vida, recuperar da doença, ou, 

em caso de cronicidade, enfrentar os seus efeitos. A enfermagem tem a responsabilidade de 

assegurar os cuidados necessários à pessoa doente até esta ser capaz de se cuidar. São inúmeros os 

benefícios do autocuidado, nomeadamente a promoção da autoestima, bem como a diminuição dos 

sentimentos de inferioridade e de dependência. A promoção do autocuidado é imprescindível no 

planeamento dos cuidados de enfermagem, tendo o enfermeiro um papel importante na 

capacitação da pessoa, através do ensino de estratégias facilitadoras que irão auxiliar, não apenas 

nas atividades de vida diária, mas também no cumprimento da medicação. 

O cuidar de nós é um processo que faz parte da vida e promove o funcionamento de cada um 

trazendo consigo a harmonia e a melhoria da qualidade de vida (Orem, 2001; Green, 2012). Com 

a manutenção do autocuidado torna-se mais fácil satisfazer as próprias necessidades, desenvolver 

atitudes positivas face à vida e potencializar o pensamento crítico e reflexivo, propiciador da 

autonomia (Amorim, 1998 citado por Carvalho, 2015). 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO ESTÁGIO 

Considero importante dar a conhecer o local onde desenvolvemos o estágio, uma vez que me per-

mitiu aplicar as intervenções, bem como adquirir competências de enfermeiro especialista. 

 

2.1 Caracterização do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental (DPSM) 

O Departamento encontra-se situado num edifício exterior ao hospital, tendo sido criado em 2015. 

É composto por três serviços, divididos por três pisos: o internamento de adultos (piso 0), a con-

sulta externa de psiquiatria de adultos (piso -1) e a consulta externa de psiquiatria da infância e 

adolescência (piso -2). Possui um jardim ocupacional, encontrando-se este no piso 1. Este espaço 

está destinado ao desenvolvimento de diversas intervenções com os utentes, entre elas o exercício 

físico, yoga e jardinagem. É também no jardim ocupacional que os doentes, após as refeições, 

podem fumar. 

Do ponto de vista geodemográfico, tem a seu cargo os concelhos de Almodôvar, Castro Verde, 

Mértola, Ourique, Barrancos, Moura, Serpa, Vidigueira, Aljustrel, Alvito, Cuba, Ferreira do 

Alentejo e Beja, respondendo a uma população de 126.692 habitantes. Tem como objetivos 

assegurar o acesso equitativo aos cuidados psiquiátricos de crianças, adolescentes, adultos e 

idosos, promover a descentralização dos cuidados, manter a articulação com os cuidados de saúde 

primários, escolas e comunidade (com o intuito de diminuir o estigma, garantir a inclusão e a 

reabilitação).  Este serviço pretende reduzir o impacto das perturbações mentais através do seu 

diagnóstico precoce e intervenção, participar em projetos para a promoção, prevenção e 

investigação na área da psiquiatria. 

 

 

2.2 Caracterização do Serviço de Internamento 

O internamento de psiquiatria, que se situa no piso 0, é o serviço que dá resposta ao internamente 

de utentes com perturbação mental que residem no Baixo Alentejo. 

É organizado por uma equipa multiprofissional de: 

▪ 10 enfermeiros 

▪ 4 médicos fixos e 7 médicos internos 
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▪ 9 assistentes operacionais  

▪ 1 administrativo 

Quanto à estrutura é constituído por: 

▪ 12 camas, em 4 enfermarias (cada uma com 3 camas e 1 casa de banho) 

▪ 2 quartos de isolamento (cada um com uma cama e uma casa de banho), para doentes que 

se encontrem mais agitados ou que necessitem de contenção ambiental. Possui 1 gabinete 

médico 

▪ 1 gabinete da diretora 

▪ 1 gabinete da enfª chefe  

▪ 2 sala de enfermagem sendo um para realizar os registos informáticos e o outro para pre-

paração da terapêutica 

▪ 1 sala ocupacional 

▪ 1 sala de refeições 

▪ 1 armazém de material clínico farmácia  

▪ 1 sala de sujos 

▪ 2 casa de banho para profissionais 

▪ 1 copa  

A equipa de enfermagem e de assistentes operacionais trabalha em horário rotativo, sendo cada 

turno da manha e tarde constituído por 2 enfermeiros e 2 assistentes operacionais. Já o turno da 

noite possui apenas 2 enfermeiros e 1 assistente operacional. Existe um médico psiquiatra de 

urgência que está no horário das 9 às 21 horas. 

Este serviço tem um horário estabelecido para as diferentes atividades do dia, nomeadamente a 

higiene, arrumação da cama e quarto, alimentação, telefonemas, hora de fumar e caminhadas. Tem 

como objetivo instituir regras e uma rotina para que o utente, quando tiver alta possa manter a sua 

rotina e organização. Tem diversas intervenções de enfermagem como a psicoeducação, exercício 

físico, jogos lúdicos e trabalhos manuais. 

Semanalmente é realizada uma reunião com os diferentes profissionais (médicos, enfermeiros do 

internamento e da consulta externa, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social e 

farmacêutico), com o objetivo de discutir casos clínicos, avaliar o trabalho que tem sido efetuado, 

dar sugestões e ajudar o utente na sua alta a voltar para a comunidade, com possibilidade de entrar 

no mercado de trabalho ou formativo. 
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3. RELATO DA EXPERIÊNCIA FORMATIVA 

3.1 Estágio 1 

Este relatório tem a finalidade, como referido anteriormente, de servir como documento de 

avaliação académica referente ao curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e 

Psiquiátrica. Este subcapítulo pretende descrever o caminho percorrido através da utilização de 

uma intervenção terapêutica, composta por sessões de sensibilização acerca da importância da 

adesão terapêutica, dirigidas a utentes que sofrem de doença mental e que se encontravam 

internados num serviço de psiquiatria por abandono terapêutico. Pretende-se com estas sessões dar 

conhecimentos aos utentes acerca da importância, as vantagens e estratégias a adotar de forma a 

ser cumprido o regime terapêutico.  

O estágio inicialmente iria ser realizado numa unidade de cuidados na comunidade, contudo, tal 

não aconteceu, devido a um conjunto de fatores desfavoráveis, do qual destacamos 

fundamentalmente a situação pandémica. Foi necessário readaptar a intervenção, visto que o 

estágio passaria a ser desenvolvido num serviço de internamento de psiquiatria, encontrando-se 

estes doentes em fase aguda da sua doença. 

Foram definidos os seguintes objetivos: 

Gerais: 

• Adquirir competências de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psi-

quiátrica ao nível da entrevista de avaliação diagnóstica; 

• Adquirir competências de intervenção ao nível da sensibilização. 

Específicos:  

• Identificar os fatores de não adesão à terapêutica;  

• Realizar sessões de sensibilização acerca da adesão terapêutica; 

• Melhorar a nossa capacidade de exposição nas sessões de sensibilização. 

O estágio I teve a duração de 6 semanas, perfazendo um total de 144 horas, correspondendo a um 

total de 18 turnos. Decorreu no período de 12 de abril a 21 de maio, tendo havido neste período 31 

doentes internados. 

Da totalidade de utentes somente 4 demonstraram vontade de participar, sendo estes do sexo 

feminino. Inicialmente pretendeu-se efetuar um esclarecimento do que se iria trabalhar e qual a 

sua finalidade. Posteriormente foi apresentado o consentimento informado e após assinado 
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efetuou-se a entrevista de avaliação diagnóstica seguida da aplicação das escalas de MARS e de 

Insight.  

Através da realização da entrevista de avaliação diagnóstica pretendeu-se conhecer os dados 

sociodemográficos de cada utente, nomeadamente a idade, o estado civil, o diagnóstico e a 

composição dos elementos que habitavam na mesma casa. Esta teve uma duração aproximada de 

15 a 20 minutos, sendo a mesma semiestruturada, por conciliar perguntas abertas e fechadas, em 

que as primeiras facilitavam a expressão de sentimentos e as segundas permitiam obter dados de 

caráter objetivo. Estas entrevistas admitem a inclusão de novas questões ou a exclusão de alguma 

das já existentes, consoante a orientação do diálogo (Phaneuf, 2005). Foi utilizado o guião da 

entrevista (anexo) que se encontrava em uso no serviço por apresentar as caraterísticas pretendidas 

na entrevista implementada. As escalas escolhidas para aplicar no estágio foram a de MARS 

(anexo 2) e a de Insight de Marková e Berrios (anexo 3). A primeira escala, de acordo com Mella, 

Dantas & Banzato (2011) está relacionada com a experiência dos utentes em relação à 

sintomatologia da doença mental e a perceção destes sobre a mesma, ou seja, é referente ao 

conhecimento que o doente tem acerca da sua situação clínica, nomeadamente o seu diagnóstico, 

sinais e sintomas, bem como o seu tratamento. Esta escala é composta por 30 perguntas de resposta 

dicotómica (sim e não). Quanto maior for a pontuação obtida maior será o nível de insight do 

doente. Com reconhecimento da necessidade de tratamento torna-se mais fácil a aceitação da 

doença e a sua adesão ao tratamento.  De acordo com Vanelli, Chendo, Levy, Figueira, Góis, 

Santos & Marková (2009) a ausência de insight, considerado como a compreensão e conhecimento 

da sua doença mental, pode constituir um fator essencial para o abandono do tratamento, 

nomeadamente das consultas e da medicação. Mella et al. (2011) são da mesma opinião referindo 

que a presença do insight pobre conduz a um pior prognóstico levando a um início tardio de 

tratamento, uma diminuição da funcionalidade e, consequentemente, a um elevado número de 

internamentos. A escala de MARS refere-se à adesão terapêutica e é definida, como referido 

anteriormente, com o cumprimento do regime terapêutico através do seguimento das orientações 

dos profissionais de saúde. Esta é composta por 10 itens de resposta também dicotómica (sim e 

não) em que a cotação varia entre 0 e 10, sendo este último considerado como uma elevada 

probabilidade de adesão terapêutica.  

No decorrer do estágio foram realizadas quatro sessões de sensibilização. Apresentamos de 

seguida o quadro com os dados sociodemográficos das utentes que participaram nas sessões: 
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 NOME  S.R. M.A. M.B. C.C. Total 

GÉNERO 
Feminino X X X X 4 

Masculino 0 0 0 0 0 

 

IDADE 

23-33 anos  X  X 2 

34-44 anos     0 

44-54 anos X  X  2 

55-65 anos     0 

 

ESTADO CIVIL 

Solteira  X X X 3 

Casada     0 

Divorciada X    1 

Viúva     0 

 

DIAGNÓSTICO 

Esquizofrenia  X  X 2 

PAB   X  1 

Depressão  X    1 

COM QUEM 

VIVE 

Sozinha   X  1 

Família  X X  X 3 

Outro     0 

EMPREGO 
Sim X    1 

Não   X X X 3 

 

Quadro 1 - Dados sociodemográficos estágio I 

Como podemos observar duas das participantes encontram-se na faixa etária dos 23-33 anos e as 

outras duas na faixa dos 45-54 anos, sendo três delas solteiras e uma divorciada. Apenas uma vivia 

sozinha, encontrando-se as restantes a viver com a família.   Das quatro utentes, duas delas tinham 

o diagnóstico de esquizofrenia, outra o de PAB e outra depressão. Três das participantes 

encontravam-se desempregadas permanecendo a maioria do tempo em casa.   

Todas elas encontravam-se internadas por descompensação do quadro clínico devido a diversos 

fatores sendo um deles o abandono da medicação. 

De acordo com os resultados obtidos nas escalas elaborou-se um quadro: 

Utentes 
Resultado escala 

de MARS 

 

Score total 

Resultado 

escala de 

Insight 

 

Score total 

S.R. 4 10 16 30 

M.A. 3 10 8 30 

M.B. 4 10 15 30 

C.C. 1 10 27 30 

Quadro 2 - Resultado das escalas 

 

Com os dados recolhido podemos observar que na aplicação da escala de MARS todas as utentes 

apresentaram score abaixo do valor médio (5) o que indica uma má adesão terapêutica. Em relação 
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à escala de insight encontramos apenas uma utente que apresentava um valor inferior ao valor 

médio apresentando por isso o insight comprometido. Duas delas apresentaram valores próximos 

do valor médio em relação ao seu conhecimento sobre a doença e apenas uma apresentava valores 

correspondentes à presença de insight. 

As sessões de sensibilização foram realizadas no turno da tarde, pelas 18 horas, por ser a hora de 

maior disponibilidade no serviço. Estas decorreram no refeitório do serviço, por ser um espaço 

mais amplo e apenas ser utilizado no período das refeições. Como recursos foram utilizados o 

computador e o videoprojector. Os conteúdos abordados abarcavam a definição de saúde, doença 

e doença mental, os seus sinais e sintomas, os benefícios da adesão terapêutica, as vantagens, os 

sinais de alerta e as estratégias a adotar para tornar a adesão um hábito. As sessões de 

sensibilização apresentadas eram facultativas, tendo sido apresentadas nas últimas 4 semanas, uma 

vez que as primeiras duas serviram para integração no serviço, relembrar dinâmicas e conhecer a 

situação clínica dos utentes. Elaboramos um quadro em que constam o número de sessões e os 

participantes em cada uma delas, distribuídos ao longo das 6 semanas de duração do estágio: 

 
1ª 

semana 

2ª 

semana 

3ª 

semana 

4ª 

semana 

5ª 

semana 

6ª 

semana 

 

Total 

S.R   X X X  3 

M.A   X X X  3 

M.B.    X X X 3 

C.C.      X 1 

Quadro 3 - Participantes das sessões de sensibilização 

Após análise do quadro, podemos concluir que das quatro participantes, uma assistiu somente a 

uma sessão, tendo as restantes assistido a três. As sessões tiveram a duração aproximada de 40 

minutos e no final de cada uma delas, foi disponibilizado um tempo para esclarecer as dúvidas 

existentes. No final da última sessão foi-lhes entregue um folheto com a informação apresentada 

de forma resumida (anexo). No decorrer da intervenção houve a preocupação de utilizar uma 

linguagem simples e clara, de forma a permitir que as utentes pudessem, futuramente, tomar 

decisões informadas sobre o seu processo de saúde para uma mais fácil tomada de decisão 

acompanhada de uma maior responsabilização tendo sempre em vista a promoção do autocuidado.  
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Durante as várias sessões as participantes encontravam-se calmas e atentas. Inicialmente pouco 

participativas, verificando-se uma ligeira evolução no decorrer das semanas observando-se uma 

menor tensão do grupo, aumento da participação e um maior esclarecimento de dúvidas no final 

das sessões. 

Durante o estágio não foi possível trabalhar com as 4 participantes em conjunto por estas terem 

tido períodos de internamento diferentes. No final do estágio e após refletirmos sobre a nossa 

intervenção pudemos concluir que as sessões de sensibilização foram muito longas podendo ter 

sido este um dos motivos da distração e desmotivação. Neste estágio o principal foco foi a adesão 

terapêutica, no entanto teria sido relevante abordar outras temáticas, como por exemplo os estilos 

de vida, também eles importantes no autocuidado, assim como a aplicação da escala de insight no 

início e no final da intervenção. As sessões de sensibilização permitiam-nos treinar a realização 

de entrevistas de avaliação diagnóstica e aumentar a segurança e o à-vontade na liderança das 

mesmas. Em conjunto com estas sessões também colaborámos com a equipa na realização de 

atividades terapêuticas, nomeadamente na realização de caminhadas ao exterior do hospital sendo 

estas bastante prazerosas para os utentes, nas atividades lúdicas, nas sessões de relaxamento, na 

sessão de educação acerca da higiene das mãos, que era muitas vezes esquecida pelos doentes, e 

nas atividades de terapia pela arte.  

Concluiu-se o estágio sabendo que teremos que melhorar em vários aspetos que se considerou 

serem essenciais nesta área. Pretende-se passar de sessões de sensibilização para sessões de 

psicoeducação e apresentar novos objetivos no estágio final para colmatar as necessidades 

identificadas. 

 

3.2 Estágio Final 

Neste subcapítulo iremos descrever a forma como foi aplicada a intervenção no estágio final, sendo 

relatadas as intervenções efetuadas e a avaliação das mesmas.  

O estágio decorreu no serviço de internamento de psiquiatria, visto que a situação pandémica se 

manteve o que impossibilitou a realização do mesmo no sítio previsto, tendo de ser realizado no 

mesmo serviço onde decorreu o primeiro.  
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Foram definidos os seguintes objetivos: 

Gerais: 

• Adquirir competências de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psi-

quiátrica ao nível da entrevista de avaliação diagnóstica; 

• Adquirir competências de intervenção ao nível da psicoeducação. 

Específicos:  

• Identificar os fatores de não adesão à terapêutica; 

• Melhorar a capacidade de exposição nas sessões de psicoeducação; 

• Estimular a capacidade de insight dos participantes;  

• Realizar sessões de psicoeducação tendo em vista promover a adesão terapêutica. 

O estágio teve início a 5 de outubro de 2021 e terminou a 28 de fevereiro de 2022, tendo tido a 

duração de 18 semanas, correspondendo a 366 horas, perfazendo um total de 46 turnos.  

Na criação do projeto foram definidos os objetivos, gerais e específicos, para este estágio, sendo 

eles: 

No início do estágio foram avaliados os doentes, sendo feita a seleção daqueles que seriam 

potenciais participantes no projeto. Para uma melhor definição dos participantes desta intervenção 

foram definidos como critérios de inclusão e exclusão os seguintes: 

Critérios de inclusão: 

• Idade compreendida entre os 23 e os 64 anos (uma vez que se pretendia trabalhar com 

doentes adultos); 

• Acompanhamento prévio na consulta de psiquiatria deste hospital superior a um ano (por 

já ter experiência na doença mental há pelo menos um ano). 

Critérios de exclusão:  

• Idade inferior a 23 anos e superior a 65 anos; 

• Não ter acompanhamento em consulta de Psiquiatria (não ter antecedentes de doença men-

tal); 

• Doentes institucionalizados; 

• 1º surto psicótico (o doente não faz medicação, logo não reúne critérios). 
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Após a seleção dos doentes foi-lhes explicado qual a finalidade do trabalho, sendo apresentado o 

consentimento informado (anexo 1) a todos os que quiseram participar. Após a sua assinatura foi 

realizada a entrevista de avaliação diagnóstica e a aplicação das escalas, de MARS e de Insight 

como referido anteriormente.   

No estágio pretendeu-se trabalhar com a pessoa doente, através da psicoeducação, fornecendo os 

conhecimentos sobre a doença, os sinais e os sintomas, bem como o seu tratamento, a importância 

da adesão terapêutica, as vantagens do seu cumprimento e a conservação de hábitos de vida 

saudável para que, dessa forma, seja possível promover a sua adesão à terapêutica. Considerou-se 

que os conhecimentos sobre estes fatores servirão de apoio no planeamento de intervenções para 

a modificação de comportamentos conduzindo a uma melhoria no estado de saúde e do seu 

autocuidado. 

Neste período houve um total de 52 doentes internados (25 mulheres e 27 homens), tendo havido 

a participação de 10 doentes (5 mulheres e 5 homens). Ficaram excluídos: 

• 17 doentes por apresentarem idades superior a 65 anos (5 mulheres e 12 homens);  

• 4 doentes por apresentarem idade inferior a 23 anos (2 mulher e 2 homens); 

• 8 doentes por não apresentarem seguimento neste hospital (4 mulheres e 4 homens); 

• 7 por não apresentarem antecedente de psiquiatria (4 mulheres e 3 homens); 

• 6 doentes recusarem participar (2 mulheres e 4 homens). 

Após colheita de dados sociodemográficos e aplicação das escalas elaborou-se o seguinte quadro 

com o resumo da informação colhida: 

No final do estágio foi apresentado um poster intitulado “Intervenção do Enfermeiro Especialista 

em saúde mental e psiquiátrica” onde foi abordada as intervenções realizadas ao longo do estágio 

e a sua avaliação. 

 

 

 

 



 
 

 

jul-22 | Página 35 
 

Promoção para uma efetiva adesão à terapêutica na pessoa com doença mental 

 

 

Para garantir a confidencialidade dos dados dos participantes foram codificados por letras, 

consistindo estas nas iniciais do nome do doente. Através da análise do quadro foi possível apurar 

as caraterísticas dos participantes. Metade dos participantes encontram-se desempregados. Em 

relação à habitação destes todos permaneciam a residir com a família, sendo a maioria dos 

familiares do sexo feminino. Considerou-se, por isso, importante a inclusão da família nos 

cuidados à pessoa doente.  

N
O

M
E

 

 A.S. F.P. D.S. P.B. M.V. M.B. C.G. L.P. A.G. A.C. Total 

G
É

N
E

R
O

 

Feminino X    X X X X   5 

Masculino  X X X     X X 5 

ID
A

D
E

 23-33 X   X   X    3 

34-44  X X      X X 4 

44-54        X   1 

55-65     X X     2 

E
S

T
A

D
O

 

C
IV

IL
 

Solteiro X X X X X X X  X X 9 

Casado           0 

Divorciado        X   1 

Viúvo           0 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 Esquizofrenia  X   X X   X X 5 

PAB X       X   2 

PP    X   X    2 

Depressão   X        1 

C
O

M
 Q

U
E

M
 

V
IV

E
 

Sozinho           0 

Família X X X X X X X X X X 10 

Outro           0 

E
M

P
R

E
G

O
 

Sim X X X      X X 5 

Não    X X X X X   5 

Quadro 4 – Dados sociodemográficos do estágio final 
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Em relação à aplicação das duas escalas, a de insight e a de MARS, é apresentado, de seguida, o 

quadro com os resultados: 

NOME ESCALA DE MARS 
ESCALA DE 

INSIGHT 

A.S. 6 10 14 30 

F.P. 6 10 14 30 

D.S. 4 10 12 30 

P.B. 4 10 16 30 

M.V. 4 10 12 30 

M.B. 5 10 15 30 

C.G. 4 10 15 30 

L.P. 1 10 13 30 

A.G. 3 10 16 30 

A.C. 3 10 14 30 

Quadro 5 - Resultado das escalas iniciais no estágio final 

Como se pode verificar, nesta avaliação, tanto o resultado da escala de MARS como o de Insight 

encontram-se abaixo do valor médio o que expressa que os doentes apresentam uma baixa ade-

são terapêutica e possuíam o insight comprometido. Por esta razão sentimos necessidade de au-

mentar o seu conhecimento fornecendo informação sobre as temáticas atrás referidas. Efetuou-se 

um plano de intervenção que se encontra exposto de seguida: 
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NOME 
ENTREVISTA + 

ESCALAS 

SESOES DE 

PSICOEDUCAÇAO 

QUESTIONÁRIO 

SATISFAÇAO 

A.S. 4/11 1ª - 13/11 

2ª - 19/11 
19/11 

F.P. 11/11 1ª - 13/11  

P.B. 17/11 1ª - 19/11 19/11 

D.S. 17/11 
1ª - 19/11 

2ª - 27/11 
27/11 

M.V. 18/11 
1ª - 19/11 

2ª - 27/11 
6/12 

L.P. 6/12 
1ª - 12/01 

2ª - 20/01 

3ª – 27/01 
27/01 

M.B. 9/12 1ª - 09/12 

2º - 13/12 
20/01 

C.G. 9/12 
1ª - 17/12 

2ª - 12/01 

3ª - 27/01 

27/01 

A.G. 13/12 
1ª - 20/01 

2ª - 27/01 

3ª - 17/02 
17/02 

A.C. 15/01 
1ª - 20/01 

2ª - 27/01 
 

Quadro 6 - Plano de intervenção 

Na primeira sessão era abordado a doença (anexo), na segunda a adesão terapêutica e a sua impor-

tância (anexo) e, por fim, a importância de ter hábitos de vida saudável (anexo). Foi, então, elabo-

rado um plano das sessões onde estão identificados os conteúdos abordado, bem como os recursos 

utilizados e a sua duração: 
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Sessões Temas abordados Recursos Duração 

 

 

Doença Mental 

- Apresentação do enfermeiro e de 

todos os participantes; 

- Definição da doença mental e das 

patologias mais frequentes; 

- Os sinais e sintomas mais frequentes 

de cada uma delas;  

- O tratamento preconizado em cada 

diagnóstico; 

- Avaliação da sessão. 

Humanos: 

Enfermeiro 

 

Materiais: 

Computador, 

Videoprojector, Papel, 

Caneta 

 

 

30 minutos 

 

 

 

Adesão 

Terapêutica 

- Definição de saúde e de doença; 

- Sinais e sintomas de doença mental; 

- Tipos de Terapêutica; 

- Benefícios da terapêutica; 

- Possíveis efeitos secundários; 

- Sinais de alerta; 

- Estratégias a adotar; 

- Avaliação da sessão. 

Humanos: 

Enfermeiro 

 

Materiais: 

Computador, 

Videoprojector, Papel, 

Caneta 

 

 

 

 

30 minutos 

 

 

 

 

Hábitos de vida 

saudável 

- Definição de saúde; 

- Definição de hábitos de vida 

saudável: autocuidado, alimentação, 

adesão terapêutica, exercício físico, 

eliminação do consumo de álcool e de 

drogas; 

- Benefícios de uma vida saudável; 

- Orientações para uma boa saúde 

mental; 

- Avaliação da sessão. 

Humanos: 

Enfermeiro 

 

Materiais: 

Computador, 

Videoprojector, Papel, 

Caneta  

 

 

 

 

 

 

20 minutos 

Quadro 7 – Plano das sessões 
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De seguida irá ser descrita as sessões de psicoeducação realizadas ao longo do estágio: 

• Primeira sessão  

As sessões foram realizadas no refeitório, uma vez que este apenas era utilizado no horário das 

refeições.  Esta sessão era referente à doença mental houve a participação de 7 utentes, no 

entanto estas foram realizadas em períodos diferentes vistos terem sido internados em alturas 

distinta. No início da sessão houve a apresentação de cada elemento do grupo, onde era referido 

o nome, a idade e a localidade de residência. Posteriormente, iniciou-se a apresentação do 

conteúdo onde se pode observar que alguns dos doentes desconheciam a sua doença, no entanto 

identificaram alguns dos sintomas apresentados por já os terem sentido. Inicialmente o grupo 

manteve-se tenso, reservado e pouco participativo, mas com o decorrer da sessão houve me-

lhoria na postura de alguns elementos do grupo. No final da sessão foram feitas algumas ques-

tões, em que só algumas tiveram resposta. Da totalidade de doentes, apenas 7 assistiram à 

apresentação da sessão sobre a doença mental tendo sido esta realizada em períodos diferentes 

do estágio. 

 

• Segunda sessão  

Nesta sessão foi abordado o tema referente à adesão terapêutica. Nesta sessão contou com a 

presença de 8 elementos, em que contavam elementos diferentes, sendo necessária uma nova 

apresentação dos mesmos. Podemos observar que alguns destes doentes já possuíam uma re-

lação de cumplicidade, entre eles apresentando, por isso, uma postura e comportamento dife-

rente. Houve uma melhoria na participação do grupo, havendo uma maior exposição das dú-

vidas surgidas. No final da sessão foi feita a avaliação da mesma. 

 

• Terceira sessão  

Na terceira e última sessão foi abordado o tema relativo aos hábitos de vida saudável. Estive-

ram presentes 5 doentes em períodos alternados do estágio. Os doentes mais antigos da inter-

venção mantiveram o comportamento apresentado na sessão anterior encontrando-se mais par-

ticipativos. Os doentes que iniciaram intervenção apresentaram uma postura mais retraída, par-

ticipando apenas quando incentivados. 
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De referir que dos 10 participantes apenas 2 assistiram somente a uma sessão, uma vez que um 

deles teve alta contra parecer médico e o outro teve alta antes da minha intervenção. De seguida 

apresentamos o quadro com as diferentes sessões e os seus participantes: 

NOME 
A.S. F.P. D.S. P.B. 

M.V

. 
M.B. C.G. L.P. A.G. A.C. Total 

SESSAO 

Doença 

Mental 
X X    X X X X X 7 

Adesão 

terapêutica 
X  X X X X X X X X 8 

Hábitos de 

vida 

saudável 

  X  X  X X X  5 

Total 2 1 2 1 2 2 3 3 3 2  

Quadro 8 - Presença dos participantes nas sessões 

Após análise do quadro pode-se verificar que relativamente à segunda sessão assistiram 8 doentes, 

em tempos diferentes, sendo esta alusiva à adesão terapêutica, vantagens e estratégias a adotar. 

Apenas 3 doentes estiveram presentes na terceira sessão que foi alusiva aos hábitos de vida 

saudável.  De todos os participantes 5 assistiram a duas sessões e 3 assistiram a todas as sessões 

programadas (3). Foi observado que com o decorrer do estágio e a apresentação das sessões de 

psicoeducação foi notado alterações no comportamento destes doentes. A doente A.S. inicialmente 

encontrou-se muito retraída e pouco participativa, no entanto com a continuação da convivência 

com os outros doentes e profissionais apresentou uma postura adequada e mais participativa. O 

doente F.P. encontrou-se inquieto, desvalorizando toda a informação que estava a ser transmitida. 

Este doente apenas assistiu a uma sessão tendo tido alta contra parecer médico. O doente D.S. 

encontrou-se calmo, mas com uma postura retraída e somente participativo quando solicitado. Na 

sessão seguinte já apresentou postura adequada expondo as suas dúvidas sem incentivo. O doente 

P.B. apresentou uma postura adequada verbalizando no final da sessão que abandonou a 

medicação como forma de ser observado junto dos colegas pelo seu comportamento desajustado. 

A M.V. apresentou inicialmente uma postura desconfiada e atitude pouco colaborante, no entanto 

no final da 2ª sessão modificou o seu comportamento apresentando uma postura calma e atitude 

colaborante. A M.B. apesar de já reunir algum conhecimento acerca da sua doença, uma vez que 
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já era portadora da mesma há muitos anos, apresentou-se calma, mas pouco colaborante. Na última 

sessão manteve-se calma, mas mais descontraída, e com um contato cordial, atitude colaborante 

manifestado sempre as suas dúvidas. A C.G. encontrou-se em todas as sessões calma, colaborante 

e participativa. A doente L.P. inicialmente apresentou uma postura temerosa e desconfiada, 

estando pouco participativa. No decorrer do internamento houve uma melhoria significativa 

estando na última sessão com postura calma, colaborante e participativa. O utente A.G. durante a 

entrevista explicou o porquê do abandono terapêutico, no entanto com o decorrer das sessões 

referiu ter compreendido a importância de manter uma boa adesão para evitar ter de ficar internado 

e puder manter o seu comportamento adequado. Por fim o A.C. inicialmente apresentou-se um 

pouco hostil acerca da informação que lhe estava a ser transmitida apresentando dúvidas na 

veracidade da mesma. No entanto com a melhoria do seu estado de saúde apresentou uma postura 

mais calma, uma atitude colaborante e participativo. No geral pudemos observar uma melhoria no 

comportamento de todos os doentes e na compreensão dos conhecimentos transmitidos.  

Antes da alta dos participantes foi aplicada novamente a escala de insight como forma de avaliar 

o efeito das mesmas. 

NOME 
ESCALA DE 

INSIGHT INICIAL 

ESCALA DE INSIGHT 

FINAL 

A.S. 14 30 16 30 

F.P. 14 30  

D.S. 12 30 17 30 

P.B. 16 30 17 30 

M.V. 12 30 16 30 

M.B. 15 30 20 30 

C.G. 15 30 21 30 

L.P. 13 30 18 30 

A.G. 16 30 20 30 

A.C. 14 30  

Quadro 9 - Comparação dos resultados das escalas inicial e final 

Na avaliação final pudemos observar que os 8 doentes a quem foi aplicada a escala de insight no 

final do internamento apresentava um valor superior ao valor inicial. Os doentes (3) que 

participaram em todas as sessões programadas foram os que apresentaram um resultado superior, 

no entanto houve doentes que só assistiram a 2 sessões e apresentaram uma subida idêntica dos 
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valores (5).  Pudemos concluir que a intervenção realizada produziu algum efeito, uma vez que 

houve subida nos valores da escala de insight em todos os doentes. 

De referir que no decorrer deste estágio deparamo-nos com algumas limitações, nomeadamente 

com internamentos prolongados 8 doentes que permaneceram internados de 30 a 60 dias (4 

mulheres e 4 homens) e 3 doentes que permaneceram internados mais de 60 dias (3 homens). 

Devido aos internamentos prolongados houve um menor número de doentes no serviço. Com a 

pandemia também se encontraram extintas as visitas o que impossibilitou a participação destas na 

intervenção. 

Conclui-se, então, ser necessário prolongar as sessões de psicoeducação destes doentes na 

comunidade e incluir a família para que haja um melhor esclarecimento desta. 
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4. AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

A enfermagem especializada tem demonstrado um grande avanço ao longo do tempo, exigindo a 

todos os profissionais um cuidado de enfermagem que é cada vez mais rigoroso, quer a nível 

científico quer técnico (OE, 2019). Ao longo de todo o percurso efetuado nos estágios pudemos 

experienciar diversas situações novas, tendo sempre o suporte de enfermeiros especialistas em 

enfermagem em saúde mental e psiquiátrica para nos orientar nesta nova fase de prestação de 

cuidados de enfermagem especializados. 

Neste capítulo pretende-se abordar as competências comuns do enfermeiro especialista e as 

especificas na área de saúde mental e psiquiátrica, bem como as competências de Mestre em 

enfermagem. É essencial definirmos competência antes de iniciarmos a abordagem das comuns e 

especificas. A competência é definida, segundo a OE (2011), como a presença de conhecimentos, 

de capacidades e de habilidades que possibilitam a avaliação das necessidades de saúde da pessoa 

e/ou grupo durante todo o ciclo de vida. 

As intervenções desenvolvidas em ambos os estágios, bem como a sua reflexão foram cruciais 

para o desenvolvimento das mesmas, uma vez que a reflexão permite avaliar o trabalho realizado 

visualizando os erros cometidos e encontrando alternativas para os mesmos. De reforçar que “Não 

é a prática que ensina… é a reflexão sobre a prática” (Zheichnner, 1993). Toda a reflexão acerca 

da nossa prática possibilita a aprendizagem e o desenvolvimento, sendo fulcral na prática de 

enfermagem. 

 Por este motivo o processo formativo tem a preocupação constante de adquirir e desenvolver 

competências. Segundo Alarcão & Rua (2005), a realização de estágios clínicos, considerados 

momentos de observação e intervenção, tem como objetivo o de desenvolver aptidões e 

competências. 

 

 

4.1 Competências comuns do enfermeiro especialista 

Começando a falar acerca das competências iniciaremos nas que são comuns a todos os 

especialistas. De acordo com o Regulamento de enfermagem, o enfermeiro especialista é aquele a 

quem são reconhecidas competências (científica, técnica e humana) para prestar cuidados de 

enfermagem especializados nas diferentes áreas de especialidade em enfermagem. Durante o curso 

de mestrado as áreas pertencentes ao tronco comum, em que eram englobados todos os formandos 
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das diferentes áreas de especialidade, foram de encontro à aquisição das competências comuns de 

enfermeiro especialista.  

As competências comuns do enfermeiro especialista, de acordo com a OE, são aquelas que são 

“demonstradas através da sua elevada capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados e, 

ainda, através de um suporte efetivo ao exercício profissional especializado no âmbito da 

formação, investigação e assessoria” (2019, p. 4745). Assim sendo, estas encontram-se 

distribuídas em 4 domínios, são eles, o da responsabilidade profissional, ética e legal, o da melhoria 

continua da qualidade, o de gestão dos cuidados e o do desenvolvimento de aprendizagens 

profissionais. Dentro destes domínios encontram-se definidas 9 competências que são comuns a 

todos os enfermeiros especialistas, independentemente do ramo desta: 

• 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; 

• Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria con-

tínua;  

• 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 dos cuidados;  

• Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade;  

• Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica (Regulamento nº 

140/2019). 

Desta forma, o enfermeiro especialista ao possuir as competências comuns terá ferramentas para 

prestar cuidados de enfermagem de excelência. Enquanto aluna em formação na área de 

especialização em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica tínhamos uma prática de cuidados 

que respeitavam os princípios, os valores e as normas deontológicas 
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Durante o estágio adquirimos as competências, que desde cedo foram um dos objetivos principais, 

nesta jornada. Mantivemos o respeito pelos direitos de cada pessoa, nomeadamente o doente, bem 

como os restantes profissionais. Preservámos sempre a responsabilidade em todos os atos 

praticados, mantendo um ambiente terapêutico (diminuição do ruido, ambiente calmo e 

descontraído) e seguro (ambiente contentor em situações de stress) com todos os utentes. Foi-nos 

também possível refletir sobre a prática das intervenções efetuadas, sendo estas baseadas na 

relação com os utentes, através de técnicas de comunicação verbal e não-verbal, bem como na 

escuta ativa, o que permitiu um aprofundamento das competências associadas ao processo de 

autoconhecimento e de assertividade. Foi também possível participar da gestão dos cuidados de 

enfermagem através da identificação de prioridades e articulação dos cuidados com a restante 

equipa. Em relação à gestão de recursos houve a necessidade de alterar o local de estágio e adaptar 

as intervenções planeadas ao novo contexto, sendo esta gestão fundamental no desenvolvimento 

do mesmo.  

 

 

4.2 Competências específicas do enfermeiro especialista 

No decorrer das unidades curriculares, especificas na área de especialização em enfermagem de 

saúde mental e psiquiátrica, foi possível aprofundar e adquirir conhecimentos essenciais para a 

prática de cuidados especializados de qualidade. Durante o período académico e os estágios, 

assentamos as nossas estratégias na observação, reflexão e intervenção. Foi-nos possível realizar 

entrevistas, formais e informais, com a pessoa doente e a sua família (através do contato telefónico) 

para complementar e garantir a informação recebida, permitindo uma análise mais minuciosa 

desta. 

De acordo com o Regulamento de Competências Especificas do EEESMP existem 4 competências 

especificas que serão seguidamente enumeradas: 

• Competência F1 - Detém um elevado conhecimento e consciência de si enquanto pessoa e 

enfermeiro, mercê de vivências e processos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e 

profissional; 

• Competência F2 - Assiste a pessoa ao longo do ciclo de vida, integrada na família, grupos e 

comunidade na otimização da saúde mental; 
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• Competência F3 - 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; 

• Competência F4 - Presta cuidados do âmbito psicoterapêutico, socioterapêutico, psicossocial 

e psicoeducacional, à pessoa ao longo do ciclo de vida, mobilizando o contexto e dinâmica 

individual, familiar de grupo ou comunitário, de forma a manter, melhorar e recuperar a saúde 

A primeira competência foi das primeiras a ser trabalhada, ainda na parte teórica. Uma das 

unidades curriculares (UC) que nos auxiliou imenso foi a de Epistemologia, ética e direito de 

Enfermagem, que visou o desenvolvimento dos conhecimentos no domínio da responsabilidade 

profissional, ética e legal. Esta unidade ajudou-nos a analisar, debater e tomar decisões de forma 

fundamentada. Também a UC de Avaliação Diagnóstica e Intervenção Terapêutica nos 

possibilitou a utilização dos mediadores de expressão que foram um recurso imprescindível na 

prática clínica. Também nos concedeu o conhecimento dos vários instrumentos que podem ser 

aplicados em diversas problemáticas e patologias, tendo sido estes uma mais valia no desenrolar 

dos estágios com a aplicação das escalas. Esta disciplina coadjuvou na aplicação da entrevista de 

avaliação diagnóstica. Já a UC de Desenvolvimento Pessoal foi bastante enriquecedora, ajudando-

nos a conhecer o nosso eu interior. Foram aulas, maioritariamente, práticas e de reflexão pessoal, 

permitindo-nos observar o nosso comportamento enquanto pessoa e enquanto enfermeiro. 

Possibilitou o trabalho em grupo e individual, trabalhar a autoestima, criatividade e a confiança. 

Esta disciplina ajudou no reconhecimento das fragilidades sentidas, tendo sido estas trabalhadas 

para melhoria. As vivencias obtidas no decorrer desta UC ficarão sempre na memória. Por último, 

não poderia deixar de falar na UC Relação de Ajuda, onde foram abordadas várias temáticas, entre 

elas, a comunicação e a entrevista de ajuda. Também nela foram feitos exercícios de grupo e 

individuais, o que nos permitiu fazer uma reflexão sobre todos o percurso. O estágio proporcionou-

nos bastantes experiências que foram enriquecedoras no que concerne à relação terapêutica, 

nomeadamente à escuta ativa, à comunicação assertiva e à empatia. Foi possível aplicar esta 

relação terapêutica junto dos doentes internados o que nos facilitou na aplicação da intervenção. 

Consideramos que conhecermo-nos a nós próprios e identificar os nossos limites, não são sinais 

de fraqueza, mas sim uma forma de compreender os nossos recursos para melhoria dos cuidados. 

Com a realização dos estágios foi possível a aquisição da maioria das competências de especialista 

na área da saúde mental e psiquiatria, nomeadamente, no âmbito do autoconhecimento 

(competência F1). Conhecermo-nos a nós próprios é uma ferramenta essencial para o 
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estabelecimento de uma relação terapêutica com o doente. As reflexões feitas diariamente, 

possibilitaram conhecer e identificar a causa que desencadeou o aparecimento de alguns 

sentimentos e atitudes.  O autoconhecimento, em conjunto com as reflexões realizadas durante o 

estágio permitiram a aquisição desta competência. A competência F2 refere-se à colheita de 

informação, avaliação de necessidades e dos recursos externos da pessoa. Durante os estágios foi-

nos possível aplicar a entrevista de avaliação diagnóstica aos doentes com o objetivo de perceber 

o que este gostava de fazer e qual é o seu plano para o futuro. A entrevista assume, então, um papel 

predominante como um instrumento de trabalho do EEESMP permitindo ao enfermeiro “oferecer 

ajuda ou orientar o cliente para o recurso mais apropriado” (Chalifour, 2009, p.82). Ao longo do 

estágio foram sendo realizadas diversas entrevistas visualizando no decorrer das mesmas uma 

melhoria e um maior à vontade. 

A competência F3 refere-se ao apoio dado à pessoa e à família ao longo do ciclo de vida, através 

da identificação das necessidades e do “planeamento, desenvolvimento e negociação do plano de 

cuidados com o cliente e a equipa de saúde” (regulamento de competências, p. 21428). Este 

planeamento teve por base a utilização do processo de enfermagem, que inclui a avaliação inicial, 

diagnóstico, implementação e avaliação final. Este apoio foi fornecido ao doente, mas não à sua 

família devido aos contratempos surgidos no estágio com a impossibilidade da existência de 

visitas. Também era pretendido realizar a intervenção em ambulatório, não tendo sido possível, 

como referido anteriormente, devido à situação pandémica. 

A quarta competência (F4) está relacionada com a prestação de cuidados psicoterapêuticos, sócio 

terapêuticos, psicossociais e psicoeducacionais à pessoa ao longo do ciclo de vida. Durante os 

estágios foram planeadas e realizadas sessões de sensibilização (estágio I) e de psicoeducação 

(estágio final) com o intuito de promover a adesão terapêutica, levando a uma mudança no 

comportamento como forma de melhorar a sua funcionalidade. 

Ambos os estágios foram de extrema importância para a aquisição de competências específicas do 

EEESMP, contudo, o estágio final foi o que mais contribuiu na aquisição desta competência. 

Todas as intervenções realizadas foram de suma importância para a aquisição das competências 

abordadas. 
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4.3 Competências de Mestre  

Neste subcapítulo pretende-se descrever o processo de aquisição de conhecimentos e de 

competências de mestre. 

De acordo com o artigo 15º do Decreto Lei nº 63/2016 de 13 de setembro, este concede o Grau de 

Mestre, a todos os que demonstrem: a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um 

nível que: - Sustentando-se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1º ciclo, os desenvolva e 

aprofunde; - Permitam e constituam a base de desenvolvimentos e ou aplicações originais, em 

muitos casos em contexto de investigação; b) Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua 

capacidade de compreensão e de resolução de problemas em situações novas e não familiares, em 

contextos alargados e multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua área de estudo: c) 

Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver soluções ou 

emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as 

implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções e desses juízos ou 

os condicionem: d) Ser capazes de comunicar as suas conclusões, e os conhecimento 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. 

Pretendeu-se, ao longo de Curso de Mestrado, desenvolver e integrar os diversos conhecimentos 

até agora adquiridos, acrescentando ao leque os que foram adquiridos nas diversas unidades 

curriculares. 

A aquisição e desenvolvimento do conjunto de saberes em complementaridade com a nossa 

experiência profissional, permitiu-nos o desafio de planear e executar um projeto de intervenção 

clínica, sendo também elaborado um poster sobre a temática da adesão terapêutica para a 

apresentação à equipa multiprofissional do serviço e apresentação num congresso futuro. 

Consideramos adquiridas as competências de Mestre em Enfermagem de Saúde Mental e 

Psiquiatria, relembrando que estas são, apenas, mais um degrau atingido na escada do 

conhecimento.  

Durante o curso de Mestrado participámos em formações que permitiram consolidar 

conhecimentos passiveis de mobilizar na prática clínica, nomeadamente: 

• Participação no workshop subordinado ao tema “Avaliação de comportamentos suicidá-

rios” realizado no dia 30 de setembro de 2019 (anexo 4); 
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• Participação no X Congresso Internacional d’A Sociedade Portuguesa de Enfermagem de 

Saúde Mental subordinado ao tema “Desafios em Saúde Mental” que decorre nos dias 30 

e 31 de outubro de 2019 (anexo 5); 

• Realização do curso de Treino Metacognitivo na Psicose e na Depressão que decorreu no 

período de 5 de maio a 13 de julho de 2021 (anexo 6); 

• Participação no workshop subordinado ao tema “Entrevista Motivacional: Estratégias e 

Ferramentas de Intervenção” que se realizou no dia 11 de dezembro de 2021 (anexo 7).  



 
 

 

jul-22 | Página 50 
 

Promoção para uma efetiva adesão à terapêutica na pessoa com doença mental 

 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A realização do presente relatório permitiu realizar uma reflexão critica e estruturada acerca das 

intervenções realizadas nos estágios, assim como no decurso da minha vida profissional. 

Sabemos que a saúde mental é fundamental em todo o ciclo de vida da pessoa, sendo a doença 

mental considerada um problema da atualidade por apresentar elevados índices de incidência e de 

prevalência. A falta de insight conduz à falha na adesão terapêutica, uma vez que o 

desconhecimento acarreta consigo inúmeros problemas, sendo o principal a agudização que 

conduz a um número elevado de recaídas e de hospitalizações.  Em qualquer doença, os fármacos 

são considerados elementos chave no tratamento. Para isso, é necessária uma aceitação, por parte 

dos doentes, das orientações dos profissionais de saúde. 

Com a prática clínica e a leitura de diversos estudos foi possível concluir que a educação é uma 

medida de prevenção e tratamento, simples e de extrema importância na promoção da adesão e da 

qualidade de vida. 

Por esta problemática ser uma causa frequente pretendeu-se, durante os estágios, realizar 

intervenções de sensibilização e de psicoeducação com o intuito de aumentar os conhecimentos 

dos doentes acerca da importância de conhecer a sua situação clínica, valorização da adesão 

terapêutica e de manutenção de hábitos de vida saudável. 

A adesão terapêutica é uma forma de autocuidado, que em conjunto com outros cuidados irá ajudar 

a pessoa a manter a sua funcionalidade e o seu bem-estar.  

Apesar de sabermos que a intervenção utilizada teria maior eficácia se fosse realizada em 

ambulatório, uma vez que esta deveria ser aplicada em doentes estabilizados. No entanto devido à 

sua impossibilidade foi adaptada ao contexto do estágio no internamento sendo compensatório 

visualizar uma melhoria em algumas atitudes dos doentes, assim como os resultados da escala 

aplicada. 

Apesar de sabermos que a intervenção utilizada teria maior eficácia se fosse realizada em 

ambulatório, uma vez que esta deveria ser aplicada em doentes estabilizados. No entanto devido à 

sua impossibilidade foi adaptada ao contexto do estágio no internamento sendo compensatório 

visualizar uma melhoria em algumas atitudes dos doentes, assim como os resultados da escala 

aplicada. A realização deste relatório surgiu como um instrumento de aprendizagem precioso ao 

incluir a descrição das atividades desenvolvidas ao longo dos estágios, permitindo a avaliação 

destas para aquisição de competências. Em suma, ficamos satisfeitos com o fim deste percurso 
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académico, no entanto sabemos que há um longo caminho a percorrer com o objetivo de uma 

melhoria continua nos cuidados de enfermagem em saúde mental e psiquiátrica. 
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ANEXO 1 

Guião da Entrevista  
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Guião da Entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doenças Anteriores 

Médicas/Cirúrgicas: ____________________________________________________________________ 

Neurológicas: _________________________________________________________________________ 

Psiquiátricas: _________________________________________________________________________ 

Hábitos Tóxicos (tabaco, café, álcool, outras substâncias e medicamentos): _______________________ 

  

IDENTIFICAÇÃO 

Estado civil: _______________ Agregado Familiar: ____ Nº de filhos:______                                              

Profissão: _______________ Hab. Literárias_____________    

Médico Psiquiatra: ___________________ 

 MOTIVO DE INTERNAMENTO/HISTÓRIA DE DOENÇA ATUAL 

Data/Motivo de Internamento (segundo o utente): _______________________________________________ 

 

História da Doença Atual  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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 ANTECEDENTES FAMILIARES 

Doenças Anteriores 

Médicas/Cirúrgicas: ____________________________________________________________________ 

Neurológicas: _________________________________________________________________________ 

Psiquiátricas: _________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Caracterização da família: 

Agregado familiar (nº de elementos): 

Religião: 

Nome Parentesco Idade Estado Civil Profissão Hab. Literárias 

      

      

      

      

      

HISTÓRIA FAMILIAR 

 

Pai (idade, profissão. Como é descrito pelo doente): 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Mãe (idade, profissão. Como é descrita pelo doente): 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Irmãos ou outros familiares significativos (idade, profissão. Como são descritos pelo doente. Relação 

preferencial? Se sim, descrever): 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Ambiente familiar (o doente é oriundo de uma família de baixo/médio/alto nível sócio-económico, relações 

intrafamiliares e as relações da família com os outros): 

_________________________________________________________________________________________ 
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 Doença atual: 

Conhecimento do diagnóstico:  Sim    Não    

Conhecimento do diagnóstico pela família:  Sim  Não 

Medicação do domicílio: __________________________________________________ 

Horário da medicação: ____________________________________________________ 

Presença de efeitos secundários:  Sim  Não    

Quais: _________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

Escala de MARS   
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Medication Adherence Rating Scale (MARS) 

 

 

Fonte: Irene VANELLI et al, Adaptação e validação da versão portuguesa da escala de adesão à terapêutica, Acta Med Port. 2011; 
24(1):017-020  

  

 Sim Não 

1. Alguma vez se esqueceu de tomar a sua medicação?     

2. Por vezes é descuidado a tomar a sua medicação?    

3. Quando se sente melhor deixa, por vezes, de tomar a sua medicação?    

4. Por vezes, se se sente pior quando toma a medicação deixa de a tomar?    

5. “Só tomo a medicação quando me sinto doente”    

6. “Não é natural para a minha mente e para o meu corpo ser controlado 

pela medicação” 

  

7. “Os meus pensamentos são mais claros com a medicação”   

8. “Por estar a fazer a medicação posso prevenir ficar doente”    

9. “Sinto-me estranho ou como um zombie com a medicação”    

10. “A medicação faz com que eu me sinta cansado e lento”   
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ANEXO 3 

Escala de Insight 
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ANEXO 4 

Certificado de participação no workshop  

“Avaliação de comportamentos suicidários”  
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ANEXO 5 

Certificado de Participação no X Congresso  

Internacional d’A Sociedade Portuguesa de Enfermagem  

de Saúde Mental “Desafios em Saúde Mental”
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ANEXO 6 

Certificado de participação no curso de treino  

metacognitivo na psicose e depressão 
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ANEXO 7 

Certificado de participação no workshop  

“Entrevista Motivacional: Estratégias e Ferramentas de Intervenção”  
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APÊNDICES 
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APÊNDICE 1 

Consentimento informado 
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Termo de consentimento livre e esclarecido 
Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria 

2019/2021 
 

 
 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Participante na Entrevista 
 
Rute de Jesus Pombinho Carvalho, enfermeira e mestranda em Enfermagem de Saúde 
Mental e Psiquiatria, a desenvolver o Projeto de Estágio, orientado pela Professora 
Doutora Fátima Marques e pela enfermeira orientadora Aida Pardal, solicita a minha 
disponibilidade para ser entrevistado/a, a fim de colaborar no referido Projeto. Ao assinar 
o presente termo de consentimento livre e esclarecido, manifesto: 
 
• Ter conhecimento que o objetivo do Projeto é conhecer as necessidades de cuidados 
de enfermagem das pessoas com doença mental de evolução prolongada que 
pertencem a este Departamento de Saúde Mental e Psiquiatria. 
 
• Tomar conhecimento que é uma participação voluntária, com a possibilidade de ser 
interrompida em qualquer altura, sem qualquer prejuízo para o processo tratamento do 
meu familiar. 
 
• Saber que vai ser respeitado o anonimato. 
 
• Ter conhecimento que toda a informação recolhida na entrevista é confidencial sendo 
utilizada exclusivamente para o Projeto em causa. 
 
• Consentir ser entrevistado/a. 
 

 

 

 

 

 

Beja, ___ de _________ de 2021 
 

Assinatura do/a entrevistado/a: _________________________________________ 
 
Assinatura do investigador: _________________________________________ 

               (Rute de Jesus Pombinho Carvalho) 
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APÊNDICE 2 

Sessão de sensibilização sobre Adesão Terapêutica 1 
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ABRIL, 2021 

 
 

 
 

 

ADESÃO TERAPÊUTICA 

Enfª orientadora: Patrícia Caeiro 

Enfª Rute Carvalho 

1 – Objetivos Gerais e Específicos 

2 - Saúde VS Doença 

3 - Doença Mental 

4 – Terapêutica 

5 – Complicações da não adesão 

6 – Sinais de alerta 

7 – Mitos 

8 – Estratégias a adotar 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

✓ Reconhecer a importância da adesão à terapêutica, para 
prevenção das crises e internamentos; 

 
✓ Entender a importância do cumprimento correto da medicação; 

 
✓ Conhecer os fatores que influenciam a adesão terapêutica; 

 
✓ Conhecer os efeitos secundários; 

 
✓ Encontrar estratégias para a toma da terapêutica no seu dia-a-dia 

 

• Identificar  2  fatores  que  influenciam  positivamente  a  adesão  ao 

regime terapêutico. 

 

•  Referir 2 fatores que influenciam negativamente a adesão ao regime 

terapêutico. 

 

•  Identificar  a  principal  consequência  da  não  adesão  ao  regime 

terapêutico. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

SAÚDE DOENÇA 

VS 

 

 
AGUDA CRÓNICA 

 

 

EX: Gripe EX: Diabetes 

• Estado de completo bem estar físico, mental e 

social e não apenas a asência de doença. 

(OMS) 

6 

SAÚDE 

5 

SAÚDE VS DOENÇA 

4 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3 

OBJETIVOS GERAIS 

2 

ÍNDICE 
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• Benzodiazepinas 

• Ajudam a relaxar e ficar mais tranquilos  Ex: Diazepam 

• Antidepressivos 

• Ajudam a melhorar o humor e a eliminar a tristeza e angústia Ex: Sertralina 

• Estabilizadores de humor 

• Ajuda a evitar as mudanças frequentes de humor Ex: Lítio 

• Antipsicóticos 

• Reduz ou elimina os sintomas da psicose Ex: olanzapina 

Controla ou 
evita o 

aparecimento 
de sintomas 

 
Evita as crises 

da doença 

Melhora a 
qualidade de 

vida 

  
 

• Alteração do estado normal de saúde de um ser 

vivo (pessoa ou animal), que se manifesta por 

sinais ou sintomas. 

•  Alteração do estado de saúde mental, em que a 

pessoa apresenta alterações a nível emocional, do 

pensamento ou do comportamento, levando a que esta 

diminua a sua autonomia e tenha dificuldade em realizar as suas 

atividades do dia-a-dia.” 

 
 

(Towsend, 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

SINAIS E SINTOMAS 

❖ Sentimento de inutilidade 

❖ Energia extrema que alterna com 

períodos de tristeza intensa 

❖ Períodos frequentes de ansiedade 

❖ Problemas de sono 

❖ Agressividade verbal e não verbal 

 

 
❖ Alterações do comportamento 

❖ Isolamento social 
 

❖ Obsessões ou compulsões 
 

❖ Delírios 
 

❖ Alucinações 

SINAIS E SINTOMAS 

❖ Alterações do apetite 

❖ Alterações na orientação 

❖ Períodos de confusão 

❖ Alterações na comunicação 

❖ Alterações no humor 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
12 

 

 

BENEFICIOS DA TERAPÊUTICA 

 

 
11 

 

 

TERAPÊUTICA 

 

 
10 

 

 

DOENÇA MENTAL 

9 

DOENÇA MENTAL 

8 

DOENÇA MENTAL 

7 

DOENÇA 

 
Melhora a 

funcionalidade 

Diminui a 
necessidade de 
internamentos 
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❖ Pessoais 
 

❖ Socioeconómicos 

 

❖ Serviço de saúde 

 
14 

 

PRINCIPAIS CAUSAS DO 
ABANDONO 

 

❖ Tempo de duração do tratamento 

 

❖ Presença de efeitos secundário 

 

❖ Mitos sobre a terapêutica 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 
 

COMPLICAÇÕES DA NÃO 
ADESÃO 

• Aparecimento e/ou agravamento de sintomas 

 
• Recaídas 

 
• Internamentos 

 

 

 
 

• Tabaco 

• Álcool 

• Drogas 

 
• Automedicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

• Aparecimento de efeitos secundários; 

 
• Mal-estar generalizado; 

 
• Alterações no comportamento; 

 
• Pensamento confuso e desorganizado. 

❖ “Todos os doentes psiquiátricos são loucos” 

• As pessoas que possuem doença mental não significa que estão 
loucas, mas sim que precisam de ajuda e de tratamento. 

❖ “Os medicamentos são muito fortes” 

• A medicação utilizada é a adequada ao tratamento de cada 
pessoa. A mesma medicação pode apresentar efeitos diferentes 
em todas as pessoas que a utilizam. 

❖ “Procurar ajuda é sinal de fraqueza” 

• Não é sinal de fraqueza, mas sim de coragem. Conhecermo-nos a 
nós próprios e reconhecer que existe um problema que necessita 
de tratamento. 

 

 
18 

 

 

MITOS 

 

 
17 

 

 

SINAIS DE ALERTA 

 

 
13 

 

 

POSSÍVEIS EFEITOS SECUNDÁRIOS 

 
Sonolência 

Aumento/ 

diminuição 

do apetite 

 
Obstipação 

 
Temores 

Diminuição da 

concentração 

Boca seca  
Fadiga 

 

 
16 

 

 

SUBSTÂNCIAS A EVITAR 
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21 

 

 

AVALIAÇÃO DA SESSÃO 

22 

DÚVIDAS 

 

 
 

• Ter alarme na hora da toma da medicação; 

• Caixa terapêutica com divisões para separação dos 

comprimidos por horas; 

• Coincidir com refeições; 

• Tentar colocar as tomas em horários favoráveis para si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Indique 2 fatores que influenciam positivamente a adesão ao 

regime terapêutico. 

 

•  Refira 2 fatores que influenciam negativamente a adesão ao 

regime terapêutico. 

 

•  Indique a principal consequência da não adesão ao regime 

terapêutico. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
23 

 
 
 

 
 

 
 
 

OBRIGADO PELA VOSSA 
ATENÇÃO 

 
 

 
24 
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20 

 

TORNAR A TOMA DA TERAPÊUTICA 
UMA ROTINA 

 

 
19 

 

 

ESTRATÉGIAS A ADOPTAR 

Conhecer a sua 
doença, assim como 
a correta informação 
das consequências, a 
curto e a longo prazo, 
do não cumprimento 

da medicação. 

A confiança e um bom 
relacionamento com 
a equipa de saúde. 

Retirar todas a dúvidas 
e se necessário pedir 
informações acerca 

da terapêutica. 
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APÊNDICE 3 

Sessão de sensibilização sobre Adesão Terapêutica 2  
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APÊNDICE 4 

Sessão de sensibilização sobre Adesão Terapêutica 3  
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jul-22 | Página 92 
 

Promoção para uma efetiva adesão à terapêutica na pessoa com doença mental 
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Folheto sobre Adesão Terapêutica 
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MITOS FALSOS 
 

 
 

"Todos os doentes psiquiátricos 
são loucos" 

As pessoas que possuem doença 
mental não estão loucas, tem uma 
doença como outra qualquer que 
necessita de tratamento. 

 
 

"Os medicamentos são muito 
fortes" 

A medicação utilizada é a adequada 
ao tratamento de cada pessoa. A 
mesma medicação pode apresentar 
efeitos diferentes em todas as pes- 
soas que a utilizam. 

 
 
 
 

 
"Procurar ajuda é sinal de 

fraqueza" 
Não é sinal de fraqueza, mas sim de 
coragem. Conhecermo-nos a nós 

próprios e reconhecer que existe um 
problema que necessita de trata- 
mento é essencial a vida saudável. 

Prof Ori e n ta d ora: 

Fá t i ma Ma rq ue s 

 
 

En f ª Ori e nt a d ora: 

En f ª Pat r i c i a Caei ro 

 
Discente: 

Enfª Rute Carvalho 
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IMPORTÂNCIA DA ADESÃO 

TERAPÊUTICA 

A adesão terapêutica é 

imprescindível para a 

manutenção da saúde e para 

obter um bom prognóstico em 

relação à doença. 

 
A adesão à terapêutica permite 

viver uma vida saudável e feliz 

por mais tempo. 
 
 

BENEFICIOS DA ADESÃO 

TERAPÊUTICA 

* Melhora a qualidade de vida; 

* Melhora a funcionalidade; 

* Diminui a necessidade de 

internamento; 

* Previne recaídas; 

* Controla ou evita o 

aparecimento de sintomas. 
 

 

 

 

 

 
* Sonolência 

* Fadiga 

* Boca seca 

* Obstipação 

* Alteração do apetite 

* Tremores 

 
"Ao deixar esta casa 

Fico muito feliz 

A poucos não diz nada 

A mim muito me diz 

 
É triste deixar alguém 

De quem nós gostamos 

Mas o passar nesta casa 

Vai-me ajudar por muitos anos 
 
 

Ao dizer adeus a todos 

Sinto uma grande tristeza 

Mas ao deixar esta casa 

Fico feliz com certeza," 

 
Mª Antónia Viseu 

 

 

Poema escrito por doente que se 

encontrou internada neste serviço. 
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APÊNDICE 6 

Sessão de psicoeducação sobre doença mental  
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APÊNDICE 7 

Avaliação da sessão  
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AVALIAÇÃO DA SESSÃO 

 

Assinale com um X o valor da escala que considere mais adequado à avaliação 

dos itens assinalados (sendo 1 o nível mais baixo e 5, o mais alto) 

1.1 - Avaliação geral da sessão 

 1 2 3 4 5 

Os objetivos foram cumpridos      

A metodologia foi adequada      

O espaço em que decorreu a sessão foi 
adequado 

     

Os equipamentos utilizados foram adequados      

A relação do enfermeiro com o grupo      

A sessão educativa veio ao encontro das 
minhas necessidades 

     

O conhecimento obtido vai mudar o meu dia-
a-dia para melhor 

     

 

1.2 - Avaliação da exposição 

 1 2 3 4 5 

A linguagem utilizada foi clara      

A adaptação do discurso para uma melhor 
compreensão foi conseguida 

     

Conseguiu esclarecer as dúvidas      

 

1.3 - Apreciação Global 

Fraca Satisfatória Boa Muito Boa Excelente 

     
 

 Opinião global sobre a sessão (críticas e/ou sugestões) 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 8 

Sessão Hábitos de vida saudável 
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jul-22 | Página 103 
 

Promoção para uma efetiva adesão à terapêutica na pessoa com doença mental 
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APÊNDICE 9 

Questionário de Satisfação  
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Questionário de satisfação 

 

1. Ao longo das sessões sentiu alguma dificuldade? 

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Como se sentiu no final das sessões? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. As realizações das sessões foram benéficas para si? Justifique. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. Apreciação global das sessões (críticas e/ou sugestões) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 10 

Poster Intervenção do Enfermeiro na Promoção da Adesão Terapêutica  
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