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FIGURA 1-PEDRAS NO CAMINHO 1 

Pedras no Caminho 

Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, 

Mas não esqueço de que minha vida 

É a maior empresa do mundo… 

E que posso evitar que ela vá à falência. 

Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver 

Apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. 

Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e 

Se tornar um autor da própria história… 

É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar 

Um oásis no recôndito da sua alma… 

É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. 

Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. 

É saber falar de si mesmo. 

É ter coragem para ouvir um “Não”!!! 

É ter segurança para receber uma crítica, 
Mesmo que injusta… 

Pedras no caminho? 

Guardo todas, um dia vou construir um castelo…  

(Criação híbrida de Augusto Curry e Nemo Nox) 

1 https://www.advanceconsulting.com/blog/category/transformational-change/ 
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RESUMO   

 

A crise pandémica representa uma ameaça à saúde mental da população em geral, sendo o seu 

impacto, mais significativo junto da população vulnerável, propiciando o surgimento e agudização das 

condições pré-existentes ao nível das perturbações mentais, destacando-se os indivíduos com doença 

mental prévia e mulheres no período perinatal.   

O presente relatório de estágio, espelha o trabalho desenvolvido enquanto estudante, na área 

de Especialização em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, onde se implementou um projeto de 

intervenção clínica, seguindo a metodologia do processo de cuidados.  

No Estágio 1 foi desenvolvido em intervenções individuais, direcionadas a utentes portadores 

de doença mental em fase aguda, em contexto de internamento hospitalar.  

Deu-se continuidade no Estágio Final, em contexto comunitário, através de um programa psico-

educativo, na área da Saúde Mental Perinatal, dirigido a um grupo terapêutico.  

Nesta abordagem, o enfermeiro surge como elemento-chave, facilitador do desenvolvimento 

de respostas adaptativas saudáveis durante os processos de transição.  

 

Palavras-Chave: Pandemia- Saúde Mental Perinatal-Adaptação-Transição  
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ABSTRACT 

The pandemic crisis represents a threat to the mental health of the population, its impact is even 

more significant among the most vulnerable population, leading to the emergence and worsening of 

pre-existing conditions at the level of mental disorders, particularly among individuals with previous 

mental disorders and women in the neonatal period. 

This report reflects the work developed as a student in Specialization in Mental and Psychiatric 

Health Nursing. 

This internship report reflects the work developed as a student, in Specialization in Mental and 

Psychiatric Health Nursing, where a clinical intervention project was implemented, following the meth-

odology of the care process. 

In Stage 1, it was developed in individual interventions, aimed at users with mental illness in 

the acute phase, in the context of hospitalization. 

The Final Stage continued, in a community context, through a psycho-educational program in 

Perinatal Mental Health, aimed at a therapeutic group. 

In this approach, the nurse emerges as a key element, facilitating the development of healthy 

adaptive responses during transition processes. 

 

 

 

 

Keywords: Pandemic-Perinatal Mental Health-Adaptation-Transition 
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INTRODUÇÃO 
 

Com a elaboração deste relatório, pretende-se apresentar a análise e reflexão sobre o trabalho 

desenvolvido no âmbito das Unidades Curriculares Estágio I e Estágio Final, do 4º Curso de Mestrado em 

Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, durante as quais se procurou desenvolver as competências 

comuns e específicas de Enfermeiro Especialista de Saúde Mental e Psiquiátrica [EEESMP], bem como 

as competências conducentes ao grau de Mestre em Enfermagem.   

Relativamente à estrutura de apresentação deste documento, optou-se por fazer um enquadra-

mento quanto ao cenário pandémico, o seu impacto, nomeadamente ao nível da saúde mental e ainda 

o referencial teórico adotado, o projeto de intervenção clínica, seguindo-se o relato do trabalho efetu-

ado no decurso de cada estágio, terminando com uma reflexão final, relativa ao desenvolvimento das 

competências especializadas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica e de mestre em enferma-

gem.  

As unidades curriculares em apreço, bem como a quase totalidade deste mestrado, decorreram 

durante o período pandémico (2020/2021). As atividades letivas e todo o percurso académico foram 

fortemente condicionadas pelas medidas de confinamento e afastamento social. Por um lado, deu-se o 

encerramento dos estabelecimentos de ensino e campos de estágio, por outro, enquanto enfermeiros, 

fomos chamados a reforçar os serviços para dar resposta às necessidades de saúde da população, gra-

vemente afetada pela doença provocada por coronavírus SARS-CoV-2 e o seu impacto.  

As expetativas iniciais mostraram-se muito diferentes da realidade vivenciada, foi necessário 

aguardar a abertura dos campos de estágio, reajustar projetos já traçados e abraçar oportunidades mui-

tas vezes diferentes das escolhas iniciais, tornando-se necessária a adoção de uma atitude flexível e 

resiliente durante o seu desenvolvimento e ainda procurar soluções criativas.  

Também os utentes envolvidos nos projetos e intervenções, estavam tal como o enfermeiro, a 

vivenciar um período particularmente delicado, sendo afetados pela crise pandémica, que em muitos 

casos contribuiu para o agravamento da sua situação de base. 

Para a autora, não faria sentido realizar estes estágios sem se debruçar sobre a temática da 

pandemia e saúde mental, pelo que enquanto futura EEESMP, procurou estruturar a intervenção de 

forma a contribuir para minimizar o seu impacto junto dos utentes envolvidos.  
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Assim sendo, surgiu o tema do projeto de intervenção clínica a desenvolver nas unidades curri-

culares Estágio 1 e Estágio Final: “Saúde Mental em contexto de pandemia. A intervenção do Enfermeiro 

Especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica, enquanto facilitador dos processos de adaptação ao longo 

do ciclo vital.” Tendo-se definido, no âmbito das competências do EEESMP, como objetivo principal: 

“Capacitar a pessoa com doença mental grave ou comum, ou em risco de vir a ter doença mental, para 

o desenvolvimento de processos adaptativos eficazes, durante as transições”. 

Trata-se de um projeto de intervenção clínica que foi desenvolvido de forma transversal em 

ambos os campos de estágio. 

No primeiro estágio que foi realizado no contexto de internamento de doentes agudos, definiu-

se como público-alvo, os utentes até aos 65 anos de idade, portadores de doença mental grave. No 

estágio final que decorreu em contexto comunitário, definiu-se como público-alvo: mulheres com alte-

rações da saúde mental, com surgimento no decurso do período perinatal, mães de crianças a partir de 

um mês de vida da criança, até aos dois anos de idade. 

A definição do público-alvo envolvido neste projeto, por um lado esteve diretamente relacio-

nada com os condicionalismos existentes no serviço de internamento onde decorreu o ensino clínico e 

por outro, surgiu como resposta a uma necessidade de intervenção identificada, nomeadamente pelas 

equipas de saúde familiar, no caso do Estágio Final, que decorreu numa Unidade de Cuidados na Comu-

nidade [UCC]. 

De forma genérica este projeto dirige-se a utentes com doença mental grave ou comum, ou em 

risco de vir a ter doença mental, que apresentem alterações da sua qualidade de vida, decorrentes de 

dificuldades psicossociais temporárias ou permanentes, manifestando-se sob a forma de sintomas (do-

ença mental), problemas ou dificuldades de adaptação, em contexto de pandemia.   

Como opção metodológica, em ambos os estágios implementou-se a intervenção clínica se-

gundo a metodologia do processo de cuidados. No Estágio 1, as intervenções foram desenvolvidas de 

forma individualizada, direcionadas a indivíduos portadores de doença mental em fase aguda. Já no 

Estágio final, onde foi desenvolvido um projeto de melhoria contínua dos cuidados de enfermagem, na 

área da Saúde Mental Perinatal, as intervenções clínicas incidiram num grupo de utentes.  

O enfermeiro, em contexto pandémico viu-se chamado a procurar novas formas e métodos de 

trabalho que lhe permitissem assegurar as condições necessárias, à manutenção da acessibilidade aos 

cuidados de saúde mental e outros, nomeadamente buscando suporte nos instrumentos técnico cientí-

ficos que permitissem assegurar a qualidade dos cuidados de forma não presencial, os meios logísticos 
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para assegurar essa mesma prestação e ainda adquirir novos conhecimentos num curto espaço de 

tempo, com vista a adequar a sua intervenção, de forma a corresponder às novas necessidades da po-

pulação.   

Este percurso constituiu uma experiência muito relevante na perspetiva do profissional de sa-

úde, que face aos desafios e mudanças que advieram do contexto da pandemia, também ele teve de 

desenvolver as suas próprias respostas adaptativas de forma eficaz, como pessoa, como profissional e 

ainda como estudante.  

“Trazemos connosco e construímos sistematicamente, um modo de estar e uma experiência que 

nos torna únicos e é na interação com os outros que também somos transformados no decurso do nosso 

próprio processo de desenvolvimento pessoal” (Mendes, 2006:73).  
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

 

 

FIGURA 2-“HERÓIS DA COVID 19”, (2020) 1 

 

 

 

 

 

1 https://www.fineartphotographyvideoart.com 

/2020/03/Pier-Toffoletti-Covid-19-Heroes.html 

 

 

https://www.fineartphotographyvideoart.com/2020/03/Pier-Toffoletti-Covid-19-Heroes.html
https://www.fineartphotographyvideoart.com/2020/03/Pier-Toffoletti-Covid-19-Heroes.html
https://www.fineartphotographyvideoart.com/
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1.1.  O Cenário Pandémico 

Sentiu-se como necessário fazer um breve enquadramento relativo ao cenário pandémico e 

ao ambiente social e humano que se viveu desde o início da pandemia, pois como já referido, os 

condicionalismos impostos, em muito determinaram as opções metodológicas e o próprio desen-

volvimento do projeto de intervenção. 

A pandemia por COVID 19, constitui para humanidade, um dos grandes desafios do século 

XXI, pela primeira vez, um vírus alcançou proporções tão alarmantes, afetando todos os continentes 

do globo terrestre (Pires, Braga, Cunha, Palácio & Takenami, 2020).              

A doença causada por coronavírus SARS-CoV-2, a chamada COVID-19, foi declarada pela Or-

ganização Mundial de Saúde [OMS] como emergência de saúde pública internacional em 30 de ja-

neiro de 2020 e como pandemia no dia 11 de março de 2020 (Ministério da Saúde [MS], 2020).   

Não existindo vacina ou tratamento específico para o SARS CoV 2, com vista à contenção e 

mitigação da pandemia, os governos de todo o mundo, seguindo as diretivas da OMS, decretaram 

medidas extraordinárias e de caráter urgente, que envolveram o encerramento de fronteiras, a sus-

pensão do funcionamento dos serviços públicos e privados e o recolhimento das populações em 

casa, impondo desta forma o confinamento obrigatório e o distanciamento social (OMS, 2020).  

À escala global, subitamente as pessoas viram-se perante uma nova realidade, percebida 

como ameaçadora, implicando mudanças drásticas na rotina e hábitos de vida com perda de liber-

dade e rendimento e ainda com novas exigências de higiene pessoal e cuidados sanitários (Zanon, 

Dellazzana-Zanon, Wechsler, Fabreti& Rocha, 2020). 

Portugal não foi exceção, desde o início da pandemia e de acordo com a dinâmica do con-

texto epidemiológico e a incerteza científica relativamente às características do vírus, foram suces-

sivamente sendo adotadas e renovadas medidas legislativas excecionais como a Declaração de Es-

tado de Alerta, Contingência, Calamidade e de Emergência (Almeida, 2021). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a implementação destas medidas teve im-

pactos sem precedentes na vida diária de todos, incluindo aqueles que não foram diretamente afe-

tados pelo próprio vírus (World Health Organization, Regional Office for Europe [WHO-EURO], 

2020:19).  
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Todos experimentaram algum tipo de perda – rendimento, trabalho, progresso escolar, con-

tacto presencial com amigos e família, prática de atividades desportivas, ou a possibilidade de par-

ticipar de cerimónias importantes, como por exemplo casamentos e funerais (WHO-EURO, 2020:19).  

A pandemia trouxe a perda de vidas humanas, em menos de dois anos após o início da pan-

demia, o vírus causou até ao momento atual, a morte de mais de cinco milhões de pessoas em todo 

o mundo (Organização das Nações Unidas [ONU], 2021), das quais cerca de 19 mil em Portugal (Mi-

nistério da saúde [MS], 2022), atingindo um impacto expressivo nas taxas de morbilidade e morta-

lidade ao nível global (Pires, Braga, Cunha, Palácio & Takenami, 2020).    

Temos ainda, que as circunstâncias em que as perdas de vidas humanas ocorreram, princi-

palmente em casos de morte por COVID-19, a ausência de cerimónia fúnebre e o distanciamento da 

rede de apoio, constituíram “fatores de risco circunstanciais para uma vivência disfuncional do luto.” 

(Reale, 2021:2).  

O SARS-CoV-2 causador da pandemia de COVID-19, traz preocupações não só quanto à sa-

úde física, mas também quanto ao sofrimento psicológico (Gomes, Silva, Costa & Barbosa 2021:2) 

pois do ponto de vista da saúde mental, uma pandemia implica  

“uma perturbação psicossocial que pode ultrapassar a capacidade de enfrentamento da 

população afetada. Pode-se considerar, inclusive, que toda a população sofre tensões e 
angústias em maior ou menor grau. “(Silva, Santos & Oliveira, 2020:7). 

Os anos 2020 e 2021, foram profundamente marcados pela pandemia por Covid 19, susci-

tando ansiedade, medo e insegurança na sociedade, sendo percecionada como uma ameaça com 

repercussões económicas e sociais a longo prazo, que poderão resultar num “risco ainda mais signi-

ficativo para o surgimento de problemas de saúde mental do que aquele que diretamente decorreu 

da pandemia” (Sequeira, Sampaio, Lluch-Canut, 2020: 318,319). É previsível que só daqui a vários 

anos possamos compreender a verdadeira magnitude do impacto da pandemia na saúde mental, 

até porque a pandemia ainda não se encontra debelada. 
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1.1.1. Doença mental em tempo de pandemia  

A crise pandémica coloca-nos perante novos desafios ao nível da saúde mental, tornando 

ainda mais complexa a situação já existente, representando uma ameaça ao nível da saúde mental 

da população em geral, propiciando a “agudização da condição de base nos doentes com perturba-

ção mental prévia” (Nascimento, Pereira, Caldas, Silva, Mendonça, Lourenço, & Gonçalves, 

2020:67). 

 A população em geral, pode enfrentar sintomas psicopatológicos de stresse pós-traumá-

tico, ansiedade e depressão os quais podem afetar, principalmente, profissionais de saúde e pessoas 

em situação económica vulnerável (Brooks, Webster, Smith, Woodland, Wessely, Greenberg, & Ru-

bin, 2020).  

Relativamente à doença mental prévia, as estimativas apontam que a pandemia poderá afe-

tar fortemente as populações mais vulneráveis, como aquelas com perturbações mentais graves, 

nomeadamente as pessoas com “sintomatologia psicótica, obsessivo-compulsiva ou somática, e 

ainda aqueles previamente expostos a eventos traumáticos” (Nascimento, et al 2020:68).  

Destaca-se ainda a revisão da literatura realizada por Nascimento, et al (2020), onde se de-

monstra que “pessoas clinicamente recuperadas da SARS-CoV-1 foram diagnosticadas com pertur-

bação de stress pós-traumático (54,5%), depressão (39%), dor (36,4%), perturbação de pânico 

(32,5%) e perturbação obsessiva compulsiva (15,6%) aos 31 a 50 meses pós-infeção” (Nascimento 

et al 2020:68).  

Durante este período de pandemia, tornou-se necessária a restruturação dos serviços de 

saúde como forma de dar resposta às necessidades da população, o que implicou uma redução da 

atividade assistencial programada em muitas unidades de saúde. São ainda escassos os dados rela-

tivamente ao impacto desta restruturação quanto à atividade assistencial na área da saúde mental, 

no entanto os documentos oficiais apresentam dados sumários como o aumento do número de 

consultas de psiquiatria realizadas durante o primeiro semestre de 2020, face a 2019 (MS, 2020:75).  

Verifica-se ainda uma diminuição da prescrição de ansiolíticos relativamente a 2019 e o au-

mento do registo de diagnósticos referentes a depressão e ansiedade verificando-se o “aumento do 

número de ações no âmbito dos programas de promoção da saúde mental e de prevenção das do-

enças mentais” (MS, 2020:75). 
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Apesar de muito já se ter escrito sobre o impacto da pandemia na saúde mental, são ainda 

poucos os estudos que permitem caracterizar o seu impacto nas hospitalizações psiquiátricas.  

Tomemos como exemplo o estudo observacional retrospetivo realizado em 2020, por Frei-

tas, Marinho, Castro, Fonseca & Osório (2021), em que os autores compararam o número e as ca-

racterísticas dos internamentos psiquiátricos ocorridos num hospital português em 2019 e 2020. Os 

resultados permitiram verificar que ocorreu uma significativa redução do número de internamentos 

e do número de dias de internamento, verificando-se um aumento de internamentos compulsivos 

e de doentes em situação de maior gravidade na altura da admissão (Freitas et al, 2021).  

Ainda segundo os mesmos autores verificaram-se alterações em 2020, face a 2019, no que 

respeita aos motivos de internamento e categorias de diagnóstico que em 2019, foram as perturba-

ções do humor, como a perturbação depressiva e bipolar e em 2020, situações como a esquizofrenia, 

perturbação esquizotípica e perturbação delirante. De acordo com Freitas et al (2021), a pandemia 

aumentou o limiar de gravidade para admissão de utentes, sendo que a reorganização dos serviços 

hospitalares e a diminuição das admissões no serviço de urgência, poderiam justificar estes resulta-

dos.   

Estes dados corroboram o que se verificou no serviço de internamento hospitalar onde de-

correu o primeiro estágio, para além desta situação, ainda se verificavam os condicionalismos im-

postos pelo plano de contingência do serviço, o qual passava por interdição de visitas, total ausência 

de atividades psicoterapêuticas em grupo, a interdição dos utentes de saírem dos quartos, onde 

permaneciam durante todo o dia e noite, sem qualquer tipo de atividade lúdica e/ou psicoterapêu-

tica e ainda sem telemóvel, não podendo assim comunicar com o exterior, nomeadamente com os 

seus familiares.    

Embora que atualmente as medidas de contenção da pandemia estejam menos restritivas 

e não sejam iguais em todos os locais, é importante refletirmos sobre esta realidade. 

Podemos antever que num futuro próximo teremos mais desafios e com maior complexi-

dade, na esfera da saúde mental, (Sequeira, Sampaio & Lluch-Canut, 2020), torna-se assim funda-

mental avaliar os vários problemas emergentes e “intervir precocemente de forma preventiva para 

evitar que a pandemia por COVID-19 deixe uma marca demasiado profunda na saúde mental da 

população” (Sequeira et al, 2020:319).   
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Torna-se, imprescindível a adaptação “dos serviços de saúde mental para lidar com o risco 

acrescido das morbilidades psiquiátricas, desenvolvendo e implementando programas de preven-

ção, rastreio e intervenção precoce, que visem não apenas os efeitos agudos, mas também os efeitos 

a longo prazo desta pandemia” (Nascimento et al 2020:67).  

 

1.1.2.  Saúde mental perinatal 

A área de intervenção em saúde mental perinatal, enquanto área clínica e de investigação, “de-

bruça-se sobre a saúde mental da mulher desde a conceção até ao fim do primeiro ano após o parto” 

(Macedo & Pereira, 2014:1).  

Esta é uma fase muito exigente do ciclo de vida da mulher, pois envolve profundas adaptações e 

mudanças a nível biológico, psicológico e social, num curto espaço de tempo (Antunes, Jerónimo & Cor-

reia, 2017). Esperar um filho e tê-lo, “são acontecimentos de vida psicossociais significativos e fatores 

de stress neuro endócrinos” (Pereira & Marques, 2014:9). Neste processo, para além dos aspetos bioló-

gicos, estão igualmente envolvidos fatores como as exigências e expetativas sociais e a adaptação ao 

novo papel de mãe, os quais também constituem significativos fatores de stress (Antunes et al., 2017).  

Para Alves et al., (2020:277) o puerpério é “a etapa mais frágil para a ocorrência de perturbações 

psiquiátricas na mulher, pois é marcado pela necessidade de reorganização social”, a mulher depara-se 

com mais responsabilidades, agora não só por si própria, mas também por um novo ser. Passa pela 

exigência de uma reestruturação de diversas esferas de si própria, da sua identidade, imagem corporal, 

sexualidade, tal como apontam Antunes et al., (2017:3), acresce ainda a tudo isto, o facto de a mulher 

ter de adquirir as competências inerentes aos cuidados ao bebé. 

Todos estes fatores tornam este período da vida da mulher, particularmente desafiante, esta 

está mais vulnerável e podem surgir desequilíbrios, colocando em causa uma transição para a materni-

dade de forma tranquila e adaptada, desencadeando-se uma crise desenvolvimental, ligada ao processo 

de matrescência (Sequeira & Sampaio, 2020), o qual é definido por Sacks & Birndorf (2019) como a 

transição para “tornar-se mãe”. Este conceito encontra similaridade, no conceito de adolescência, tam-

bém este, um processo de transição e apoia a ideia de que a gravidez não é um processo em que nasce 

apenas o bebé, mas também um processo em que nasce a mãe (Sacks & Birndorf, 2019).  
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Há ainda que ter em conta que pesa sobre a mulher, o mito da felicidade existente na cultura 

ocidental, persistindo a ideia generalizada de que a mulher tem de sentir felicidade e bem-estar na gra-

videz e no pós-parto, o que segundo Alves et al., (2020), leva a que a mulher que não se sente desta 

forma, vivencie “sentimentos como culpa, vergonha, sensação de fracasso, medo de ser estigmatizada 

ou que lhe retirem os filhos” (Alves et al., 2020: 282). Este mito de felicidade, pode contribuir fortemente 

para que a mulher não procure a ajuda necessária, passando as suas dificuldades por vezes despercebi-

das aos profissionais de saúde.  

Ao contrário do que se pensava anteriormente, as investigações mais recentes comprovam, que 

a gravidez não é um fator protetor da saúde psíquica da mulher, pelo contrário, nesta fase da vida da 

mulher “o risco de ser admitida num serviço de psiquiatria devido a qualquer tipo de perturbação men-

tal, é mais elevado nos primeiros 12 meses após o parto do que em qualquer outro momento da sua 

vida” (Alves et al., 2020:277). 

De facto, as perturbações psicológicas no período perinatal são reconhecidas como um grave 

problema de saúde pública (Compete 2020) e incluem a depressão e a ansiedade na gravidez e primeiro 

ano após o parto. No caso da depressão, estima-se que “cerca de 75% dos casos com esta doença tratá-

vel não são identificados pelos profissionais de saúde e, na ausência de programas de rastreio, apenas 

10% destas mulheres recebem tratamento” (Compete 2020). 

Esta situação é particularmente preocupante se tivermos em conta que “os sintomas de ansie-

dade e depressão na gravidez geralmente afetam entre 10 e 25% das gestantes” (Lebel, MacKinnon, 

Bagshawe Tomfohr-Madsen& Giesbrecht, 2020:5) e que quando muito acentuados, os sintomas de de-

pressão e ansiedade “estão associados ao aumento do risco de parto prematuro, depressão pós-parto 

e dificuldades comportamentais nas crianças” (Lebel et al, 2020:5).  

Outro dado que nos chama a atenção para a pertinência desta temática prende-se com os com-

portamentos suicidários, pois  

“o suicídio não só está classificado como a principal causa de mortalidade materna desde 
a concepção até ao primeiro ano após o parto, como existe um risco 70 vezes maior no 
primeiro ano após o parto em mulheres com doença mental grave prévia.” (Alves et al., 
2020:277) 

Se o período perinatal por si só, já implica uma sobrecarga emocional para a mulher, com a 

gravidez e o puerpério, a partir dos primeiros meses de 2020, devido à pandemia, de acordo com Aydin 

(2021) a situação tornou-se ainda mais complexa, sobretudo para as mães primíparas.  
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As grávidas e puérperas tiveram de enfrentar as medidas de afastamento social e/ou de isola-

mento, com vista à prevenção e contenção da pandemia, que implicaram em muitos casos: 

• “A vivência da gravidez sem acompanhamento às consultas; 

• O isolamento da mãe durante o parto e puerpério (impedindo a presença do pai  
ou acompanhante);  

• A separação da mãe e do bebé logo após o parto;  

• Restrições à amamentação” (Brito & Correia, 2020). 

E ainda o afastamento dos familiares e rede de apoio que constituem habitualmente o suporte 

nesta altura da vida da família, como por exemplo os profissionais de saúde.  

Aydin (2021) acrescenta ainda outros aspetos, como o medo de que o bebé pudesse ser infetado 

pela COVID-19 e a deterioração da relação conjugal, relacionada com razões económicas devido à crise 

pandémica.  

As circunstâncias pandémicas geraram alterações na interação entre mães, pais, bebés e famí-

lias, contribuindo para o aumento dos sentimentos de preocupação, solidão, ansiedade e inquietação 

quanto ao futuro (Brito & Correia, 2020). Constituem fatores de stress que se sobrepõem e podem po-

tencializar, os que são inerentes à gestação, parto e puerpério, levando a uma sobrecarga emocional e 

ao sofrimento psíquico nas mães e também nos pais que estão a vivenciar esta fase do seu ciclo vital 

(Arrais, Amorim, Rocha & Haidar, 2021).   

Para Lebel, MacKinnon, Bagshawe Tomfohr-Madsen & Giesbrecht, (2020) a atual pandemia de 

COVID-19 constitui uma fonte de stress adicional, com implicações amplas, cujas consequências poten-

cialmente afetam, não só a gravidez, mas também se projetam para além desta.  

A nova situação pandémica trouxe desafios acrescidos, às grávidas e puérperas, que, por vive-

rem este período numa circunstância especial, merecem uma atenção também especial (Brito & Correia, 

2020), nomeadamente por parte dos serviços de saúde.  

Importa referir que a OMS ao considerar a pandemia por COVID-19 como uma situação de Emer-

gência de Saúde Pública, informou também, que as grávidas têm maior risco de infeção. Esta constata-

ção levanta preocupações relativamente às mulheres grávidas, não só em relação à saúde em geral, mas 
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também quanto ao seu impacto na saúde mental, o que justifica, segundo o Grupo de Língua Portuguesa 

da Sociedade Marcé [GLPSM] (2020), o desenvolvimento urgente de soluções especificas (GLPSM, 2020).  

A relevância da intervenção na área da Promoção da Saúde Mental Perinatal é reconhecida, no 

entanto Portugal ainda se debate com “problemas significativos de equidade e qualidade no acesso a 

cuidados de saúde mental, apesar dos progressos alcançados na descentralização dos serviços especia-

lizados de psiquiatria” (Bernardino, 2019: 114). 

A situação ao nível da saúde mental em Portugal é deveras preocupante, o nosso país tem “uma 

das prevalências mais altas de perturbações mentais e uma das taxas mais elevadas de consumo de 

psicofármacos” (Bernardino, 2019: 114), a par de baixos índices de Bem-Estar, no contexto europeu.  

A insuficiente resposta ao nível dos serviços de saúde e de ação social, contribuem para a sen-

sação de abandono e exclusão das pessoas com perturbação mental, que muitas vezes permanecem 

sem acompanhamento e frequentemente desconhecem onde e como podem encontrar um tratamento 

adequado (Bernardino, 2019: 110). Esta situação é ainda mais preocupante se pensarmos nas mulheres 

que vivenciaram a sua transição para a parentalidade na época de pandemia e que se deparam ainda 

com dificuldades acrescidas, no acesso aos serviços de saúde.  

É pois, imperativo desenvolver estratégias de intervenção na área da Promoção da Saúde Men-

tal e Prevenção da Doença Mental, nomeadamente no âmbito da Saúde Mental Perinatal, desenvol-

vendo uma resposta adequada e personalizada à pessoa portadora de sofrimento mental, como forma 

de promover o bem estar e evitar o surgimento e/ou o agravamento de perturbação mental.  

Outro aspeto relevante relativamente à aposta na prevenção da psicopatologia materna perina-

tal, é que esta pode ser a “estratégia eficaz e viável para reduzir fatores de risco no desenvolvimento 

infantil” (Alves et al., 2020: 282) e fazer a diferença entre o bem-estar familiar em contraponto com 

sofrimento e a disfuncionalidade.  

O rastreio e identificação precoce das perturbações mentais são essenciais, assumindo o 

EEESMP, um papel de destaque no seu reconhecimento e acompanhamento, nomeadamente no que 

respeita às perturbações de ansiedade e sintomatologia depressiva. Alves et al., (2020: 278) salienta 

ainda que “são fundamentais intervenções preventivas no período pré-natal para promoção da saúde 

mental da mulher, realizadas em conjunto com os enfermeiros especialistas de saúde materna” Alves et 
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al., (2020: 278). Cabe ainda ao EEESMP, mostrar-se disponível para o estabelecimento de uma relação 

de confiança com a mulher e sua família, fazendo o uso terapêutico de si próprio.  

1.2.  Desenvolvimento Humano e Fases de Transição 

O desenvolvimento humano é caracterizado por mudanças que ocorrem ao longo do ciclo 

vital, as diversas etapas da vida implicam processos de transição de um estágio para outro, de que 

são exemplos, tornar-se mãe ou pai, experienciar a menopausa, o diagnóstico de uma doença, a 

morte do cônjuge, a migração transnacional e o tornar-se cuidador da família (Guimarães & Silva 

2016:3).  

A mudança relaciona-se com um evento externo, enquanto a transição é um processo in-

terno o qual é descrito por Meleis (2010) como  

“A passagem de uma fase de vida, condição ou estado para outro, é um conceito multi-

dimensional que engloba os elementos do processo, o intervalo de tempo e as perce-

ções. O processo sugere fases e sequência, o intervalo de tempo indica um fenómeno 

em curso, mas limitado e a perceção tem a ver com o significado da transição para a 

pessoa que a experimenta” (Meleis 2010:25-26).  

Estes momentos de transição, correspondem a pontos críticos do desenvolvimento hu-

mano, em que o indivíduo passa por um período de maior vulnerabilidade e experiencia dificuldade 

em lidar com uma situação de forma adaptativa e em utilizar os seus recursos pessoais, instalando-

se nessa altura uma crise que pode comprometer a sua funcionalidade, implicando dificuldades para 

desempenhar o autocuidado e o cuidar (Guimarães & Silva 2016:3).  

Vivenciar uma crise, é uma experiência que permeia as diversas fases do ciclo de vida, sur-

gindo devido à incapacidade do indivíduo para resolver o problema ou pela gravidade da situação. 

Pode ser definida como “um estado temporário de desorganização habitualmente associado a um 

desequilíbrio emocional que advém da ineficácia das estratégias de coping que a pessoa utiliza num 

determinado momento” Sequeira & Sampaio (2020:220).  Os mesmos autores afirmam que as crises 

podem estar relacionadas com as circunstâncias em que o indivíduo se encontra, são as chamadas 

crises circunstanciais que podem ser acidentais ou situacionais, ou estarem ligadas à fase de desen-

volvimento, neste caso denominam-se crises desenvolvimentais (Sequeira & Sampaio, 2020). 

Um momento de crise pode constituir por um lado uma ameaça, pois se se prolongar no 

tempo, pode colocar em causa a funcionalidade da pessoa e por outro, pode representar uma opor-

tunidade de desenvolvimento pessoal, com aquisição de novas estratégias e soluções.    



Título | Saúde mental em contexto de pandemia. A intervenção do Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica, 

enquanto facilitador dos processos adaptativos ao longo do ciclo vital.  

 

24 
 

De acordo com (Oliveira, 2020:66) “Os comportamentos e o ambiente são os principais fa-

tores a mudar quando o objetivo é obter uma melhor condição de saúde mental”.  A mesma autora 

diz-nos ainda que compete particularmente ao EEESMP, “o desenvolvimento de intervenções tera-

pêuticas de reforço da autoestima e de mecanismos de coping que permitam à pessoa criar o seu 

próprio equilíbrio perante situações tendencialmente geradoras de stress” (Oliveira, 2020:66).  

Estamos a vivenciar um momento de crise pandémica cujo impacto, agrava ainda mais, a já 

difícil situação pré-existente ao nível da saúde mental.  

Perante estas condições, torna-se premente, que os EEESMP atendam de forma efetiva, “os 

utilizadores dos serviços de saúde aos mais diversos níveis da prestação de cuidados” (Oliveira, 

2020:66), nomeadamente ao nível dos cuidados de saúde primários, onde segundo estes autores, a 

doença mental comum pode e deve ser atendida (Oliveira, 2020:66), tal como preconizado pelo 

Programa Nacional para a Saúde Mental (PNCM).  

É neste enquadramento que surge o trabalho desenvolvido no decorrer das unidades curri-

culares Estágios 1 e Final, o qual vai ao encontro das atividades preconizadas pelo Programa Nacio-

nal para a Saúde Mental (Direção Geral de Saúde [DGS], 2017:16) e que tem também a finalidade 

de proporcionar o contexto para a aquisição e desenvolvimento das competências comuns e espe-

cíficas do EEESMP. 
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1.3. Referencial Teórico em Enfermagem 

 

 

FIGURA 3-REFERENCIAL TEÓRICO EM ENFERMAGEM 1 

 

 

Como referenciais teóricos foram adotados: 

• O Modelo Geral de Relação de Ajuda Profissional de Chalifour, o qual tem como principal 

característica situar a pessoa no centro da intervenção profissional. Este modelo, parte dos  

mesmos pressupostos da corrente existencial humanista de que a pessoa possui uma ten-

dência natural para o crescimento e desenvolvimento das suas capacidades o que a leva a 

procurar em si própria e no ambiente os recursos de que necessita e nesse processo vai 

amadurecendo, tal como o que se passa com outros seres na natureza (Chalifour, 2008). 

 

1 “Balancing Sculpture”  

https://www.happenart.com/jerzy-kedziora/ 
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Chalifour caracteriza a relação de ajuda profissional como “um processo relacional pelo 

qual o interveniente se interessa pelas pessoas, famílias e grupos, os seus modos de inte-

ragir com o seu ambiente para aí recolher a informação, a sinergia e a matéria necessária 

à satisfação das suas necessidades.”  (Chalifour, 2008:212). 

As intervenções do interveniente, neste caso, do enfermeiro, foram desenvolvidas de 

acordo com as necessidades apresentadas pelos utentes e centradas nas quatro áreas de 

intervenção: promoção da saúde, prevenção, tratamento e readaptação (Chalifour, 

2008). Tanto no estágio 1 como no estágio final, foram tidas em consideração estas pre-

missas, sendo que o estágio 1 foi mais direcionado para o tratamento e readaptação, 

tendo-se prestado cuidados a pessoas com doença mental grave em fase aguda enquanto 

que o estágio final se orientou, para a promoção da saúde e prevenção da doença, onde 

foram alvo dos cuidados, mulheres com alterações da saúde mental com surgimento no 

decurso do período perinatal, as quais poderiam ter ou não, doença mental instalada. 

•   A Teoria das Transições de Afaf Meleis, norteia a intervenção do enfermeiro nos cuida-

dos à pessoa com doença mental e sua família no processo de transição que vivenciam.  

  A transição, a qual a autora denomina com “zona neutra”, é acionada por uma mudança 

e é definida como a “passagem de uma fase de vida, condição ou estado para outro, é 

um conceito multidimensional que engloba os elementos do processo, o intervalo de 

tempo e as perceções” (Meleis 2010, p.25-26). Transição, segundo Meleis (2010), é um 

processo psicológico envolvido na adaptação a um evento de mudança, por forma a in-

corporá-lo. Quanto à sua natureza, a transição pode ser: desenvolvimental como é o 

caso da transição para a maternidade/paternidade, situacional, de saúde-doença e or-

ganizacional.  

   A Enfermagem preocupa-se com o processo e as experiências dos seres humanos sub-

metidos às transições e a sua intervenção deve funcionar como o processo facilitador 

da transição que promove o bem-estar (Meleis, 2010). 

Assim sendo, no primeiro estágio, os utentes vivenciavam uma transição de saúde-do-

ença (neste caso doença em fase aguda) e também organizacional, dado que se encon-

travam internados. Quanto ao estágio final, tratava-se de uma transição desenvolvimen-

tal, nomeadamente para a maternidade. É de referir que em ambos os estágios tanto os 
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utentes como os profissionais de saúde, viviam uma crise situacional global, decorrente 

do contexto pandémico.   

•   O Modelo de Adaptação de Callista Roy, nele a autora reforça a pessoa como ser biop-

sicossocial em interação constante com um ambiente em constante mutação, define o 

restabelecer do equilíbrio, da estabilidade e da homeostasia e a preservação da energia 

da pessoa como o objetivo dos cuidados. A pessoa é vista num sistema de adaptação 

permanente, mobilizando os seus recursos intrínsecos – mecanismos reguladores e me-

canismos cognitivos (Coelho & Mendes, 2011). 

 Assim sendo, Callista Roy, no seu Modelo de Adaptação, preconiza que o objetivo da 

enfermagem é “a promoção da adaptação dos indivíduos e grupos nos quatro modos de 

adaptação (modo adaptativo: físico-fisiológico, identidade de autoconceito, interdepen-

dência e desempenho de papel), contribuindo assim para a saúde, a qualidade de vida 

e a morte com dignidade” (Coelho & Mendes, 2011:846). 

• A Teoria do Défice de Autocuidado de Enfermagem de Dorothea de Orem, trata-se de 

uma teoria geral em que a autora define três teorias interrelacionadas: 

a teoria do autocuidado que descreve o porquê e como, as pessoas cuidam de si pró-

prias; a teoria do déficit do autocuidado, que descreve e explica a razão pela qual as 

pessoas podem ser ajudadas através da enfermagem e a teoria dos sistemas de enfer-

magem, que descreve e explica as relações que têm de ser criadas e mantidas para que 

se produza enfermagem (Tomey & Alligood, 2002). 

 Na sua teoria, Orem incorpora três tipos de requisitos de autocuidado: universais, de 

desenvolvimento e de desvio de saúde (Queirós, Vidinha & Almeida, 2014). Cabe então 

ao enfermeiro estimular o autocuidado junto do utente, o que é fundamental para uma 

evolução favorável do prognóstico e/ou estabilização do seu quadro clínico, esta é tam-

bém uma forma de o utente promover a sua própria saúde de forma autónoma.  

Para Orem, cabe ao enfermeiro “compreender as limitações de cada indivíduo, obser-

vando quais funções podem ser desenvolvidas por ele unicamente e quais atribuições o 

enfermeiro deve intervir” (Silva, Carlos, Vieira, Silva, Silva, Pereira, Filho & Abreu, 2020: 

52052) através da prática baseada na evidência.  

• E ainda o “Tidal Model” de Phil Barker e Poppy Buchanan-Barker, centrado na pessoa 

e na sua experiência com doença mental, é um modelo de enfermagem orientado para 
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o Recovery. Esta visão representa uma alternativa significativa às teorias de saúde 

mental convencionais, pois promove os benefícios da participação ativa da pessoa com 

problemas de saúde mental no seu próprio tratamento. A Teoria da Maré fundamenta-

se no valor inerente de cada indivíduo e no seu potencial de mudar, além da capaci-

dade de autonomia na produção de saúde. A enfermagem promove o envolvimento 

no utente no seu próprio processo terapêutico, cuja construção é feita a partir da ex-

periência vivida e narrada pela própria pessoa (Barker & Buchanan-Barker, 2005). 

É com o “entrelaçar” destes referenciais que foi desenvolvido o processo de cuidados, con-

jugando a teoria e a prática baseada na evidência, com um olhar crítico para os aspetos envolvidos 

nas experiências humanas em jogo, durante o desenvolvimento do projeto de intervenção clínica.  

 

1.4. Processo de Cuidados 

Importa referir que no Estágio 1, foram prestados cuidados individuais, tendo sido aplicado o 

processo de cuidados a utentes internados. Aqui optou-se pela realização um caso clínico, como forma 

de melhor consolidar as competências clínicas especializadas em ESMP.  

No Estágio Final, a prestação de cuidados especializados, decorreu tanto de forma individual, 

como junto de grupo de utentes, tendo sido desenvolvido um projeto de melhoria contínua. 

Em ambos os estágios, pretendeu-se sistematizar a prática clínica de Enfermagem de Saúde 

Mental e Psiquiátrica, em contexto de ensino clínico, implementando o processo de enfermagem, que 

segundo Townsend (2011:147), consiste numa metodologia científica, que fornece “uma estrutura sis-

temática na prestação de cuidados de enfermagem” e que é composto por seis fases: apreciação, diag-

nóstico, identificação dos resultados, planeamento, implementação e avaliação.  

Assim sendo, passamos a enumerar cada uma destas fases, quanto aos seus conteúdos e à forma 

como foram implementadas: 

1. Apreciação- Antes da primeira interação foi elaborada uma colheita abrangente de dados de saúde, 

que se mostraram pertinentes para a situação de saúde do, ou dos utentes, nomeadamente através 

da consulta do sistema informático, S-Clínico e ou junto de outros profissionais da equipa 

interdisciplinar.  

 

2. Diagnóstico- Nesta fase foi desenvolvida a avaliação diagnóstica da situação dos utentes, a qual foi 

realizada tendo em conta as perspetivas: vivencial, biomédica e de ajuda. A entrevista clínica de 
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avaliação diagnóstica, foi o recurso utilizado, também para a realização da avaliação do estado 

mental dos utentes, concomitantemente foram aplicados instrumentos de avaliação (escalas 

psicométricas).  

Nas entrevistas, foi tida em conta a promoção de um ambiente de respeito e total aceitação 

dos utentes, sendo utilizada uma abordagem não diretiva, centrada na pessoa, com recurso à 

escuta ativa. Esta foi a fase, em se iniciou a Relação de Ajuda profissional e em que foram utilizadas 

técnicas comunicacionais e relacionais específicas. Após estes procedimentos, seguiu-se a análise 

dos dados recolhidos à luz das premissas teóricas, sendo posteriormente formulados os 

diagnósticos, problemas potenciais e ainda definidos os riscos. 

 

3. Identificação dos resultados- Aqui o enfermeiro identificou os resultados esperados para o plano 

personalizado ao utente ou à situação.  Os resultados deverão ser “mensuráveis, incluir uma 

estimativa de tempo para a sua obtenção, devem ser realistas em conformidade com as capacidades 

do cliente e são mais eficazes quando formulados em cooperação com membros da equipa 

interdisciplinar com o cliente e pessoas significativas” (Townsend 2011:154). 

 

4. Planeamento-Nesta fase o enfermeiro “desenvolve um plano que prescreve estratégias e 

alternativas para obter os resultados esperados” (Townsend 2011:154). Neste projeto de 

intervenção clínica, foi realizado o planeamento dos cuidados, sendo o utente o principal agente 

deste processo. Foi estabelecido um contrato terapêutico com os utentes envolvidos e elaborado 

em parceria com estes, o plano de intervenção, definindo prioridades. Foi ainda tida em conta, a 

eventual participação de pessoas significativas ou membros da equipa interdisciplinar. Para cada 

diagnóstico, foram definidas as intervenções mais adequadas, as quais foram implementadas tanto 

de forma individual como em grupo, de acordo com a necessidades identificadas, tendo em atenção 

os recursos disponíveis. 

 

5. Implementação- O enfermeiro conjuntamente com o utente, ou utentes, implementou o plano de 

intervenção, executando, as intervenções definidas na fase de planeamento. Aqui se incluem as 

intervenções psicoterapêuticas, as quais foram desenvolvidas de acordo com os diagnósticos de 

enfermagem e as características dos utentes, tendo sido direcionadas entre outros aspetos, ao 

reforço da autoestima, desenvolvimento de mecanismos de coping eficazes e ainda resolução de 

problemas. O plano de intervenção, baseou-se no juízo clínico de enfermagem especializada, a partir 

da avaliação dos dados recolhidos e premissas teóricas, sendo negociado com os utentes. Foram 

ainda, utilizados os diagnósticos e sistemas de classificação internacional para a prática de 
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enfermagem, adotados pelo International Council of Nurses (ICN) e pela Classificação Internacional 

para a Prática de Enfermagem [CIPE] Versão 2015, seguindo a seguinte sequência: Foco – Dados 

(Manifestações) – Diagnósticos – Intervenções – Resultados, tal como definido no Padrão de 

Documentação de Enfermagem de Saúde Mental, da Ordem dos Enfermeiros (OE, 2018:9). 

 

 

6. Avaliação- O enfermeiro conjuntamente com os utentes, apreciou o progresso destes, 

relativamente à obtenção dos resultados esperados.  Nesta fase o enfermeiro “mede o sucesso das 

intervenções no que diz respeito aos resultados” (Townsend 2011:155) e documenta a resposta do 

ou dos utentes às intervenções desenvolvidas. Nesta altura, “os diagnósticos, os resultados e plano 

de cuidados são revistos conforme a avaliação o determina” (Townsend 2011:155).  

Com vista a avaliação do processo de cuidados, para além da avaliação subjetiva por parte dos 

utentes, foram aplicadas novamente as escalas psicométricas (as mesmas da fase de avaliação 

diagnóstica) com vista a avaliar os progressos alcançados pelos utentes.   

 

Tratando-se o processo de enfermagem de um processo contínuo, enquanto durou a interação 

enfermeiro-utente, este foi-se desenvolvendo ciclicamente, com vista ao alcançar dos objetivos defini-

dos, ou seja, com vista à mudança positiva nas respostas adaptativas dos utentes e ao processo de tran-

sição saudável. 

Foram desenvolvidas intervenções específicas da prática clínica em Enfermagem de Saúde Men-

tal e Psiquiátrica, as quais englobam a “excelência relacional, a mobilização de si mesmo como instru-

mento terapêutico e a mobilização de competências psicoterapêuticas, socio terapêuticas, psicossociais 

e psicoeducacionais durante o processo de cuidar da pessoa, da família, do grupo e da comunidade, ao 

longo do ciclo vital” (OE 2018: 6). 

Durante o processo de cuidados, pretendeu-se dar especial atenção aos diagnósticos descritos 

mediante a CIPE 2015, considerados como exclusivos dos EEESMP pela Ordem dos Enfermeiros, em vir-

tude de estes “serem detentores dos conhecimentos mínimos para a identificação dos diagnósticos e 

das competências para a implementação de um plano de cuidados, centrado nas intervenções psicote-

rapêuticas em enfermagem e respetiva monitorização” (OE, 2018:11).  
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Destacam-se os seguintes diagnósticos exclusivos dos EEESMP: 

No Estágio 1:  

Agitação Psicomotora; 

Ansiedade Moderada ou Elevada; 

Autocontrolo Comprometido; 

Autoconceito Comprometido; 

Comportamento Autolesivo; 

Comportamento Interativo Comprometido; 

Crise Familiar; 

Humor Depressivo; 

Humor Eufórico;  

Perceção comprometida; 

Risco de Suicídio; 

Stresse; 

Stresse do Cuidador. 

 

E ainda os não exclusivos:  

Adaptação comprometida; 

Baixa auto-estima;  

Bem-estar comprometido; 

Processo de coping comprometido. 

 

No Estágio Final foram trabalhados alguns dos diagnósticos mencionados anteriormente e 

ainda, os exclusivos do EEESMP: 

Risco de humor depressivo;  

E os não exclusivos; 

Adaptação à parentalidade Comprometida; 

Frustração;  
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Isolamento social; 

Processo familiar comprometido; 

Tristeza. 

Para cada um destes diagnósticos foram propostas e implementadas as intervenções psico-

terapêuticas adequadas, tanto de forma individual como em grupo terapêutico.   

Com vista ao desenvolvimento das competências especializadas em Enfermagem de Saúde 

Mental e Psiquiátrica, no contexto de ensino clínico, como elemento organizador, foi definida a in-

tervenção direcionada a pessoas com doença mental grave ou comum, ou em risco de vir ter doença 

mental, que apresentam alterações do seu bem-estar e qualidade de vida, decorrentes dos proces-

sos de transição e dificuldades de adaptação em contexto de pandemia.  

Desta forma, no estágio 1 a intervenção foi direcionada a utentes portadores de doença 

mental grave em fase aguda e no estágio final, a mulheres com alterações da saúde mental com 

surgimento no decurso do período perinatal, mães de crianças a partir de um mês de vida da criança, 

até aos dois anos de idade.  

Tendo como pano de fundo a relação terapêutica, o projeto foi desenvolvido em parceria 

com os utentes envolvidos, tendo em conta os objetivos destes, as suas forças, capacidades e po-

tencialidades.  

Foi ainda em parceria, elaborado um plano de cuidados individualizado de modo a ir ao en-

contro das necessidades e expetativas dos utentes, com vista a alcançar o objetivo principal deste 

projeto de intervenção, que consiste em capacitar a pessoa com doença mental grave ou comum, 

ou em risco de vir a ter doença mental, para o desenvolvimento de processos adaptativos eficazes. 

Este plano de cuidados serviu de estrutura para o desenvolvimento da intervenção terapêutica. 

Durante o processo relacional que se estabeleceu com os utentes, o enfermeiro mobilizou-

se como instrumento terapêutico, promovendo a coparticipação e responsabilização do utente nos 

seus processos terapêutico, facilitando, o desenvolvimento de respostas adaptativas eficazes, de 

forma a permitir ao utente melhorar a sua qualidade de vida e bem-estar.  

Foram ainda mobilizadas as ferramentas de avaliação diagnóstica e intervenção terapêutica, 

que melhor se adequaram às necessidades dos utentes.   
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Processo de avaliação diagnóstica:  

O “Processo de Avaliação Diagnóstica” é uma das competências dos enfermeiros especialistas em 

saúde mental OE (2017:1), constitui parte integrante do processo de enfermagem, o qual não pode exis-

tir sem uma forma de avaliação diagnóstica.  

Tem como finalidade compreender a forma como o doente vive a doença, pelo que o enfermeiro 

precisa de “compreender os sinais e sintomas e a ajuda que a pessoa precisa para tentar ultrapassar as 

dificuldades colocadas pela situação” Lopes (2006). Aqui o enfermeiro utiliza a sua capacidade de com-

preensão nestas vertentes, realizando um “processo de raciocínio clínico, que culmina num diagnóstico 

descritivo sistematicamente atualizado” Lopes (2006).  

Embora a Enfermagem de Saúde Mental, “tenha em conta os sinais, os sintomas, as síndromas e a 

classificação nosológica de psiquiatria, como elementos que, em conjugação com outros, possam con-

fluir para a compreensão da pessoa, não os adopta como o seu alvo preferencial ” (2017:1), focando-se 

em contrapartida, na promoção da saúde mental, na prevenção, no diagnóstico de enfermagem e na 

intervenção perante as respostas humanas desajustadas ou desadaptadas aos processos de transição, 

geradores de sofrimento, alteração ou doença mental (OE, 2017:1). 

O “Processo de Avaliação Diagnóstica” encontra-se imbuído na ação do enfermeiro, junto do utente 

e família, consistindo por si só numa intervenção com caráter terapêutico, pela demonstração de inte-

resse e preocupação, ao mesmo tempo que proporciona à pessoa e à família um espaço para a verbali-

zação das suas preocupações.  

Assim sendo no “Processo de Avaliação Diagnóstica” estão presentes três perspetivas: vivencial, 

biomédica e de ajuda e é sobre estas perspetivas que o enfermeiro procura perceber a evolução da 

situação do utente. De acordo com Lopes (2006), este processo tem caráter contínuo, sistemático e 

dinâmico, sendo que após a entrevista de admissão ou primeira entrevista, não existe propriamente um 

momento específico dedicado à avaliação e outro à intervenção.  

A avaliação vai sendo feita de forma sistemática sempre ancorada na informação que já se conhece 

previamente, o que permite um aprofundamento sistemático do conhecimento e uma avaliação tam-

bém sistemática. Tem início antes mesmo do primeiro encontro entre o enfermeiro e o utente, com a 

recolha de informação biomédica ou outra que o enfermeiro realize e é operacionalizado através de 

uma entrevista. Normalmente corresponde ao primeiro encontro entre enfermeiro e utente. 



Título | Saúde mental em contexto de pandemia. A intervenção do Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica, 

enquanto facilitador dos processos adaptativos ao longo do ciclo vital.  

 

34 
 

Para além da realização da entrevista clínica, onde através da narrativa do utente se reco-

lhem informações acerca da cognição, pensamento, consciência de si, emoções, atividades de vida 

diárias e ainda a forma como o utente gere a sua problemática de saúde (OE, 2017:2), o enfermeiro 

pode fazer uso de instrumentos psicométricos que lhe permitam ter uma perspetiva mais detalhada 

e precisa, acerca da situação do utente e assim estabelecer os focos e diagnósticos de enfermagem. 

 

2.  METODOLOGIA 

Com vista a alcançar os objetivos respeitantes à aquisição e desenvolvimento de competên-

cias de EEESMP, definidas no Regulamento de Competências Específicas do Enfermeiro Especialista 

em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica (OE, 2018), realizou-se um trabalho sobre um caso 

clínico, na unidade curricular Estágio I, o que permitiu aplicar o processo de cuidados, desde a ava-

liação diagnóstica até à avaliação de resultados.  

Este estágio permitiu a aquisição de competências na área da perturbação mental grave e 

ainda, a tomada de consciência do muito que há a fazer na comunidade, na área da promoção da 

saúde mental, prevenção do surgimento e/ou agravamento da doença mental e ainda, evitar os 

reinternamentos. Este aspeto foi sentido de forma muito significativa no contexto de internamento, 

em que as dificuldades na preparação da alta do utente foram notórias, dada a falta de uma rede 

comunitária de apoio, ao nível da saúde mental. 

O desenvolvimento e implementação do processo de cuidados teve continuidade na Uni-

dade Curricular Estágio Final, onde foi elaborado e implementado um projeto de intervenção clínica, 

na área de Saúde Mental Perinatal, consistindo num programa psicoeducativo, dirigido a um grupo 

de utentes, na sua maioria primíparas.  

Neste estágio, embora já nos encontrássemos numa outra fase, ainda se fizeram sentir os 

efeitos da restruturação dos serviços devido à pandemia.  

Aqui, a opção metodológica recaiu sobre a constituição de um grupo terapêutico, pois esta mos-

trou ser a opção mais adequada, de acordo com o referencial teórico escolhido e com base na literatura, 

que aponta para que a “formação de grupos com pessoas que experimentam, quer sejam crises do de-

senvolvimento do seu ciclo vital, quer sejam crises decorrentes de situações ameaçadoras à sua existên-

cia, tem um efeito terapêutico excelente” (Guerra, Lima, & Torres 2013: 16).  
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Acresce ainda que para além do benefício que os grupos constituem como suporte social, é re-

conhecida a ”redução nos custos e no tempo dos programas interventivos, destinados a grupos sobre a 

intervenção individual” (Guerra et al, 2013: 16). 

É ainda de referir que na impossibilidade da realização de atendimentos presenciais, nome-

adamente no decorrer do estágio final, devido ao contexto pandémico e os condicionalismos orga-

nizacionais existentes, as interações com os utentes decorreram algumas delas de forma não pre-

sencial.  Neste caso foram utilizados os meios que se mostrarem mais acessíveis aos utentes, sendo 

observadas as recomendações da Ordem dos Enfermeiros para a realização de Consultas de Enfer-

magem à Distância (OE, 2021), as quais surgiram com o objetivo de mitigar o impacto causado na 

população portuguesa que requer cuidados de enfermagem, durante a Pandemia pelo COVID-19.  

 

3.  OS CONTEXTOS 

Ao escolher os locais de estágio estiveram presentes fatores como os condicionalismos e 

incertezas, decorrentes do contexto da pandemia, surgindo a necessidade de reajustar expetativas, 

prazos inicialmente previstos e abraçar oportunidades, de forma a poder prosseguir com o objetivo 

central, a aquisição e desenvolvimento das competências especializadas inerentes ao EEESMP, em 

contexto de ensino clínico.  

Assinala-se que o contexto pandémico teve uma influência determinante no desenvolvi-

mento deste projeto, desde a sua conceção até à implementação em estágio, pelo que se tornou 

necessário a adoção de uma atitude flexível com a realização de alguns reajustes durante o seu 

desenvolvimento.  

A tónica da adaptação foi preponderante neste período em que foram realizados os está-

gios, encontrando-nos em contexto pandémico os serviços estavam fortemente condicionados pe-

los planos de contingência destinados a controlar a disseminação do vírus. Isto verificou-se de forma 

mais acentuada no decorrer do Estágio I, em pleno período intra crise pandémica.  

A vivência destes desafios por parte do enfermeiro, com a necessidade de adaptação e rea-

juste constantes, constitui uma oportunidade de desenvolvimento do processo de autoconheci-

mento, desenvolvimento pessoal e profissional e daquela que é a primeira competência do EEESMP, 

necessária para o desenvolvimento de todas as outras, “a consciência de si enquanto pessoa e en-

fermeiro” (OE, 2018: 21427). 
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Desta forma, a opção quanto ao percurso formativo recaiu na realização do primeiro estágio 

numa Unidade Hospitalar de Internamento de Doentes Psiquiátricos Agudos e o estágio final, numa 

Unidade de Cuidados na Comunidade [UCC].   

Ao contemplar estes diferentes contextos, pretendeu-se o enriquecimento da experiência 

enquanto futura EEESMP, por um lado a prestação de cuidados individualizados a utentes com do-

ença mental grave em fase aguda, em contexto hospitalar e por outro a intervenção em contexto 

comunitário, onde a intervenção foi dirigida a um grupo de utentes.  

Estas duas perspetivas são assim complementares, pois no âmbito dos Cuidados de Saúde 

Primários em que a autora desenvolve a sua atividade profissional, ambas as experiências se reve-

lam de grande importância, adquirindo assim, competências mais abrangentes e diversificadas na 

prestação de cuidados à pessoa na área da saúde mental e psiquiátrica.  

No decorrer do Estágio 1, para além da passagem pelo serviço de internamento, surgiu a 

possibilidade de realizar uma visita à Unidade de Ambulatório, o que permitiu uma visão mais global 

da organização do Serviço de Psiquiatria daquele hospital. 

O Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental [DPSM] integra o Serviço de Psiquiatria e a 

Unidade Funcional Autónoma de Pedopsiquiatria, organiza-se em cinco unidades funcionais: Uni-

dade de Ambulatório, Unidade de Internamento de Doentes Agudos [UIDA], Unidade de Transição 

[UT], Hospital de Dia, Unidades Residenciais e Unidades de Psiquiatria de Ligação.  

Estas Unidades de Ligação são duas equipas independentes entre si, uma delas é constitu-

ída por pessoal médico que observa os utentes nos outros serviços de internamento do hospital, a 

outra integra um enfermeiro e um médico de uma Unidade de Cuidados na Comunidade Local, en-

quadrando-se num projeto que desenvolve a sua atividade em contexto domiciliário. 

O Departamento de Psiquiatria tem como missão prestar cuidados de psiquiatria às pes-

soas portadoras de doença mental (adultos e crianças).  

É igualmente responsável pelo desenvolvimento de programas de promoção de saúde e 

prevenção de doença bem como pela reabilitação e inclusão social dos utentes da respetiva área 

populacional abrangida, em articulação com os centros de saúde e com as várias entidades interve-

nientes no âmbito da saúde mental e apoio social e ainda, com a comunidade em geral. 
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Como já foi referido anteriormente, este estágio foi fortemente marcado pelas medidas de 

contenção da pandemia, pelo que a dinâmica da prestação de cuidados se encontrava alterada, no-

meadamente ao nível dos cuidados especializados em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 

cujas atividades na sua maior parte se encontravam suspensas. 

Para além do enfermeiro chefe e das enfermeiras coordenadoras, existem várias equipas de 

enfermagem, cada uma destas equipas tem um EEESMP e funcionam em sistema de rolleman.   

O serviço tem ao centro do corredor apenas um painel com um desenho, apresenta-se com 

as suas paredes nuas, sem qualquer cor ou toque decorativo ou personalizado, o mesmo aconte-

cendo com os restantes espaços, nomeadamente os quartos dos utentes. Os quartos têm cada um 

três camas e não possuem televisão.  

Para além das enfermarias existe também um quarto reservado a utentes externos e onde 

é feita a preparação para Eletroconvulsivoterapia ambulatória, que se realiza no bloco operatório. 

Os utentes apenas podiam vestir as roupas do hospital, não lhes era permitido terem con-

sigo qualquer objeto pessoal, estava-lhes vedada a possibilidade de saírem dos quartos e ainda se 

encontravam privados dos seus telemóveis ou de outra forma de comunicação com o exterior. 

A sala de refeições anteriormente destinada aos utentes e que também funcionava como 

sala de atividades, estava desativada, sendo utilizada pelos profissionais. Os utentes naquele perí-

odo, tomavam as refeições junto das suas camas.  

Também lhes estava vedada a possibilidade de sair do serviço e não podiam fumar, pelo que 

logo no início do internamento lhes era prescrita medicação específica, nicotina por via trans dér-

mica. As visitas estavam suspensas, os familiares podiam apenas contactar telefonicamente uma vez 

por dia, por vezes deslocavam-se ao hospital para entregar alguns bens, mas não podiam passar da 

porta exterior.   

O contacto da equipa de enfermagem com os familiares era estritamente realizado via tele-

fone. O serviço não dispunha de internet nem qualquer dispositivo que permitisse realizar chamadas 

por videoconferência.  

No período em que decorreu o estágio, segundo afirmações dos profissionais de enferma-

gem, comparativamente ao período anterior à pandemia, estavam a ser internados utentes em es-

tado mais grave, nomeadamente por internamento compulsivo. Verificando-se ainda que entravam 

mais utentes idosos e com maior grau de dependência e deterioração cognitiva. 
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Com vista a alcançar os objetivos respeitantes à aquisição e desenvolvimento de competên-

cias de EEESMP, definidas no Regulamento de Competências Específicas do Enfermeiro Especialista 

em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica (OE, 2018), realizou-se um trabalho sobre um caso 

clínico, na unidade curricular Estágio I, o que permitiu aplicar o processo de cuidados, desde a ava-

liação diagnóstica até à avaliação de resultados. Este estágio permitiu a aquisição de competências 

na área da perturbação mental grave e a tomada de consciência do muito que ainda há a fazer na 

comunidade, na área da promoção da saúde mental, prevenção do surgimento e/ou agravamento 

da doença mental e ainda evitar os reinternamentos. 

O estágio final, decorreu numa Unidade de Cuidados na Comunidade, onde um dos aspetos 

mais sentidos, foram os constrangimentos resultantes da restruturação dos serviços e instalações 

do centro de saúde, devido ao contexto pandémico, o que resultava em grandes dificuldades de 

agendamento de consultas e programação de atividades na área da Enfermagem de Saúde Mental 

e Psiquiátrica, para a qual não existia um gabinete de atendimento específico.  

Diariamente existia a incerteza quanto ao espaço a utilizar e se haveria a possibilidade de 

realizar as consultas programadas, embora se procurasse reservar os espaços com antecedência. 

Esta situação constituiu um enorme desafio e uma prova de resiliência, pois de uma forma geral, era 

possível encontrar um espaço de trabalho que permitisse realizar as consultas não presenciais, as-

segurando a privacidade dos utentes.  

A ausência de espaços disponíveis no centro de saúde, foi o motivo pelo qual se tornou ne-

cessário envidar esforços para encontrar um local apropriado na comunidade, o veio a acontecer, 

sendo o projeto realizado durante este estágio, implementado nas instalações de uma entidade com 

quem a UCC tinha uma parceria já algum tempo, embora desativada naquele momento.  

Ainda assim, foi necessário desenvolver um demorado processo de negociação com a coor-

denação da UCC e a direção dessa entidade, com vista a obtenção das devidas e necessárias autori-

zações para a cedência da utilização do espaço. Neste estágio, mais do que organizacional, o con-

texto foi essencialmente humano e relacional, no sentido em que para o desenvolvimento do pro-

jeto, foi determinante o percurso que teve como base, a comunicação e a negociação, que envolveu 

utentes, equipas de saúde, coordenações das unidades, a direção e funcionários da entidade onde 

o projeto decorreu e ainda alguns órgãos de comunicação social como televisão e jornais.  

A mobilização das dinâmicas próprias deste contexto, de forma a podermos ajudar a “pessoa 

ao longo do ciclo de vida, integrada na família, grupos e comunidade a recuperar a saúde mental” 

(OE, 2018: 21427) permitiu o desenvolvimento de competências especializadas em ESMP. 
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Assim sendo, o desenvolvimento e implementação do processo de cuidados teve continui-

dade na Unidade Curricular Estágio Final, onde foi elaborado e implementado um projeto de melho-

ria contínua, de Intervenção na Comunidade, na área de Saúde Mental Perinatal, dirigido a um grupo 

de utentes que, na sua maioria se encontravam a vivenciar pela primeira vez, o seu processo de 

transição para a maternidade/parentalidade.  

Este projeto enquadrou-se num outro mais vasto, já existente na UCC, o Projeto de Inter-

venção na Comunidade na Área de Saúde Mental e Psiquiatria da UCC, da autoria e responsabilidade 

da EEESMP, orientadora clínica deste estágio.  

Face às dificuldades sentidas, muitas das atividades decorreram de forma não presencial, 

pelo que o enfermeiro foi chamado a procurar novas formas e métodos de trabalho que lhe permi-

tissem assegurar as condições necessárias, à manutenção da acessibilidade aos cuidados de saúde 

mental e outros, em tempo de pandemia, nomeadamente os instrumentos técnico científicos que 

permitissem assegurar a qualidade dos cuidados de forma não presencial e ainda os meios logísticos 

para assegurar essa mesma prestação.   

Este percurso constituiu um duplo desafio também na perspetiva do profissional de saúde, 

o enfermeiro, que face às mudanças decorrentes do contexto pandémico, também teve de desen-

volver as suas próprias respostas adaptativas de forma eficaz, tanto como pessoa como como pro-

fissional de forma a conseguir ultrapassar dificuldades e obstáculos e alcançar os seus objetivos o 

desenvolvimento de competências especializadas em ESMP.  

Neste processo adaptativo, foi necessário solicitar o prolongamento do tempo de duração 

deste estágio de forma a ser possível a execução do projeto na sua totalidade. 
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4. APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO CLÍNICA  

 

 

 

FIGURA 4- LIFE CYCLE 1 

 

“Saúde Mental em contexto de pandemia. A intervenção do Enfermeiro Especialista em Saúde 

Mental e Psiquiátrica enquanto facilitador dos processos de adaptação ao longo do ciclo vital.”  

Com este projeto pretendeu-se adquirir e desenvolver as competências comuns do Enfer-

meiro Especialista, de acordo com o Regulamento n.º 140/2019, (OE, 2019) e as competências es-

pecíficas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, tal como pre-

visto no Regulamento n.º 515/2018 de Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em En-

fermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica (OE, 2018).  

 

 

 

 

1 https://www.pinterest.pt/pin/271482683777834717/ 
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Para tal, definiu-se como principal objetivo, deste projeto de intervenção:  

• Capacitar a pessoa com doença mental grave ou comum, ou em risco de vir a ter doença 

mental, para o desenvolvimento de processos adaptativos eficazes, durante as fases de 

transição.  

E como objetivos específicos: 

•  Promover o awareness da pessoa (a tomada de consciência de si);  

•  Promover o desenvolvimento de respostas adaptativas eficazes junto da pessoa; 

•  Promover a satisfação com a vida, por parte da pessoa.  

Na elaboração deste projeto foram observados os Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enferma-

gem, Especializados em Enfermagem de Saúde Mental, bem como os seus enunciados descritivos de 

qualidade do exercício profissional dos EEESMP, de acordo com o Regulamento n.º 356/2015, da Ordem 

dos Enfermeiros (OE, 2015). 

Tendo em conta que o enfermeiro, no âmbito do seu campo de atuação e na elaboração de um 

projeto de intervenção clínica, além dos princípios deontológicos que norteiam as atitudes que caracte-

rizam o exercício profissional, de onde se destacam os princípios humanistas de respeito pelos valores, 

costumes e religiões, enquanto EEESMP deverá ainda “compreender os processos de sofrimento, alte-

ração e perturbação mental do cliente assim como as implicações para o seu projeto de vida, o potencial 

de recuperação e a forma como a saúde mental é afetada pelos fatores contextuais” (OE, 2015: 17034).  

Da especificidade da prática clínica em enfermagem de saúde mental, destaca-se a “excelência re-

lacional, a mobilização de si mesmo como instrumento terapêutico e a mobilização de competências 

psicoterapêuticas, socio terapêuticas, psicossociais e psicoeducacionais durante o processo de cuidar da 

pessoa, da família, do grupo e da comunidade, ao longo do ciclo vital“ (OE, 2015: 17034), sendo estes 

requisitos a base para o estabelecimento de relações de confiança e parceria com o utente, “permitindo 

aumentar o insight sobre os problemas e a capacidade de encontrar novas vias de resolução” (OE, 2015: 

17034). 

Assim sendo o EEESMP, enquanto elemento da equipa multidisciplinar e agente de cuidado ao 

utente, participa na construção de “ambientes (físicos, comunitários, económicos e socioculturais) sau-

dáveis, promotores da saúde mental” (OE, 2015: 17036). 
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E ainda participa “no reforço de redes comunitárias de suporte ao desenvolvimento saudável, com 

particular atenção para as primeiras fases do ciclo vital (parentalidade, infância e adolescência) “ (OE, 

2015: 17036), procurando promover “o potencial de saúde mental do cliente através da otimização das 

respostas humanas aos processos de transição: desenvolvimentais, situacionais, fortuitas” (OE, 2015: 

17036). 

As diversas esferas que constituem a intervenção do enfermeiro como profissional de saúde e 

agente de cuidados, deverão dar enfase aos seguintes aspetos: “a satisfação dos clientes, à promoção 

da saúde, à prevenção de complicações, ao bem-estar e ao autocuidado dos clientes, à readaptação 

funcional e à organização dos serviços de enfermagem” (OE, 2012: 13). 

É ainda de referir que a implementação deste projeto teve em conta o desenvolvimento 

das seis fases do processo de enfermagem, que consistem, segundo (Townsend 2011:147), em: 

apreciação, diagnóstico, identificação dos resultados, planeamento, implementação e avaliação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título | Saúde mental em contexto de pandemia. A intervenção do Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica, 

enquanto facilitador dos processos adaptativos ao longo do ciclo vital.  

 

43 
 

 

5.  ESTÁGIO 1-UNIDADE DE INTERNAMENTO DE AGUDOS 

 

 

 

                      FIGURA 5- MENTAL ILLNESS ART | MENTAL HEALTH ART 1 

 

Tal como foi mencionado anteriormente, este estágio foi realizado, no Serviço de Interna-

mento de Agudos de Psiquiatria, num hospital central. 1 

 

 

1 https://www.pinterest.pt/pin/84724036714745664/ 
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5.1. Intervenção Clínica Orientada para a Promoção do Recovery (Recuperação 

Pessoal) 

 

Com vista à aquisição das competências de EEESMP definidas no Regulamento de Competências 

Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, optou-se pela 

sistematização da prática clínica durante este estágio, através da documentação do processo de cuida-

dos, com a realização de um trabalho, que se debruçou sobre o caso clínico de um utente (Apêndice I).  

Tal como foi previamente definido no projeto de estágio, pretendia-se orientar a intervenção 

terapêutica para a promoção do Recovery conjugada com os fundamentos do “Tidal Model” de Phil 

Barker e Poppy Buchanan-Barker, centrado na pessoa e na sua experiência com doença mental.  

A escolha desta abordagem constituiu uma opção pessoal, pois a autora considera que esta é 

uma forma de dignificar e empoderar a pessoa portadora de doença mental, devolvendo-lhe o papel de 

protagonista da sua própria história de vida. Há ainda que destacar, que quanto mais precocemente 

esta abordagem for implementada, mais ganhos em saúde e qualidade de vida para o utente e sua fa-

mília, poderemos alcançar. 

Um outro aspeto que fundamenta esta escolha, prende-se com o facto de que, apoiar a recupe-

ração pessoal, é uma das competências específicas do EEESMP, tal como plasmado no Regulamento n.º 

515/2018 da Ordem dos Enfermeiros, onde se lê que compete ao EEESSMP promover a “reabilitação 

psicossocial de pessoas com doença mental, com o intuito de atingir a sua máxima autonomia e funcio-

nalidade pessoal, familiar, profissional e social, através do incremento das competências individuais, 

bem como da introdução de mudanças ambientais” (OE, 2018:21430).  

Para a implementação desta abordagem, definiu-se que seria apropriado uma pessoa até aos 

65 anos de idade (idade ativa) e com função cognitiva preservada. Este propósito não foi fácil de alcançar 

dada a grande rotatividade dos utentes, transferidos para outros hospitais ou serviços, também devido 

à infeção por Covid 19, pela idade avançada de muitos dos internados e a deterioração cognitiva, mesmo 

nos utentes mais jovens. 

Foi então que surgiu a possibilidade de implementar o processo de cuidados junto do utente R.  

um jovem de 27 anos de idade, de nacionalidade portuguesa, residente na área de abrangência do Hos-

pital. Este utente tinha diagnóstico clínico de Perturbação Bipolar e estava internado compulsivamente. 

Tratava-se do seu segundo internamento neste serviço, no espaço de um mês. Esta escolha deveu-se à 

idade jovem do utente e o tema do projeto ser a promoção do Recovery, o qual tem como objetivo 

ajudar a pessoa com doença mental, a compreender e a lidar melhor com sua doença, minimizando os  
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sintomas, prevenindo as recaídas, reconhecendo e desenvolvendo capacidades, de forma a contribuir 

para a sua capacitação para uma vida o mais independente e autónoma possível.  

Desta forma propôs-se ao utente a sua participação e colaboração no processo de cuidados, o 

que ele aceitou com muito entusiasmo. 

Foram seguidas as fases do processo de cuidados, já descritas anteriormente, que decorreram 

em vários momentos ao longo do estágio, respeitando a disponibilidade e o querer do utente, assim 

como a forma como se sentia, em termos de sintomas ex: cefaleias.  

Assim sendo, passar-se-á a descrever como foram realizadas cada uma destas fases:  

 Apreciação- Procedeu-se a uma colheita de dados de saúde, através da consulta do sistema in-

formático, S-Clínico e ainda junto de alguns profissionais de enfermagem que acompanharam o utente 

no seu internamento anterior (havia um mês). Esta informação foi importante para perceber a situação 

do utente na altura em que foi conduzido ao serviço de urgência e que o internamento anterior, também 

se tinha tratado de um internamento compulsivo.  

Diagnóstico- Nesta fase foi desenvolvida a avaliação diagnóstica da situação do utente a qual foi     

realizada tendo em conta as perspetivas: vivencial, biomédica e de ajuda. A entrevista clínica de avalia-

ção diagnóstica, foi um recurso utilizado, também para a realização da avaliação do estado mental do 

utente e concomitantemente foram aplicados instrumentos de avaliação (escalas psicométricas).  

Este processo tem caráter contínuo, sistemático e dinâmico, sendo que após a entrevista de 

admissão ou primeira entrevista, não existe propriamente um momento específico dedicado à avaliação 

e outro à intervenção. 

A avaliação foi sendo feita de forma sistemática sempre ancorada na informação que já se co-

nhecia previamente, o que permitiu um aprofundamento sistemático do conhecimento e uma avaliação 

também sistemática. O “Processo de Avaliação Diagnóstica” encontra-se imbrincado na ação do enfer-

meiro, junto do doente e família, consistindo por si só numa intervenção com caráter terapêutico, pela 

demonstração de interesse e preocupação, ao mesmo tempo que proporciona à pessoa e à família um 

espaço para a verbalização das suas preocupações.  

Em todas as interações com o utente houve o cuidado de observar requisitos, tais como: a pre-

sença, a vontade de não julgar, a não diretividade da entrevista, a centralização na pessoa a ajudar, a  
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escuta e a consideração positiva, sendo as principais atitudes ou habilidades necessárias ao estabeleci-

mento da relação de ajuda, a aceitação, o respeito, a empatia, a autenticidade, a congruência e a con-

frontação, tal como aponta Phaneuf (2005). 

O enfermeiro realizou previamente, o Planeamento da Avaliação tendo em conta os seguintes 

aspetos: preparação pessoal (do enfermeiro), tipo de entrevista, escolha da técnica (grau de diretivi-

dade), recolha de informação prévia (consultas as fontes disponíveis) ex: processo clínico, local, formas 

de registo dos dados e questões éticas. A Entrevista de Avaliação Clínica, foi desenvolvida seguindo as 4 

fases propostas por Lopes (2020). 

1ª Fase - Definição de papéis e espaços 

2ª Fase - Nesta fase o enfermeiro procede à entrevista clínica tendo em conta duas perspetivas: 

A Perspetiva do utente e a Perspetiva do Enfermeiro. 

3ª Fase – Encerramento 

4ª Fase - Análise e Diagnóstico 

Para a realização da entrevista clínica ao utente R., optou-se pela entrevista formal, não estru-

turada, definindo as questões, com base na Avaliação Holística (The Holistic Assessment) de Barker & 

Buchanan-Barker (2005) (Anexo I), estas perguntas serviram de guião para a entrevista pois tratando-se 

de questões abertas, podem permitir a expressão de um largo registo de informações por parte do 

utente.  

Seguiu-se o relato da história de vida do utente. Para Barker & Buchanan-Barker (2005), explorar 

a história de vida da pessoa é uma forma de promover o envolvimento no seu próprio processo tera-

pêutico, cuja construção é feita a partir da experiência vivida e narrada pela própria pessoa.   

A colheita de dados foi elaborada em vários momentos, grande parte das interações decorre-

ram, na presença de outros utentes com quem R. partilhava o quarto. As condições de ausência de pri-

vacidade decorreram das normas impostas pelo plano de contingência do serviço, no âmbito da pande-

mia por Coronavírus SARS-COV-2 2019 (Covid 19), as quais impediam que os utentes saíssem dos quar-

tos, apesar disso, o utente aceitou ser entrevistado nessas condições.  

Como instrumento de avaliação psicométrica, foi ainda utilizada a Escala de Insight Marcová e 

Berrios (Vanelli et al 2010: 1014), aplicada ao utente R., cujo resultado confirmou a ausência de Insigth. 

O momento do preenchimento desta escala, constituiu por si só um momento terapêutico e de autor-

reflexão para o utente.  

 



Título | Saúde mental em contexto de pandemia. A intervenção do Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica, 

enquanto facilitador dos processos adaptativos ao longo do ciclo vital.  

 

47 
 

Foi ainda realizada uma entrevista semiestruturada via telefónica, à mãe do utente, com aplica-

ção da Escala de Sobrecarga do Cuidador (ESC). Verificou-se um score de 66 o que indica uma sobrecarga 

intensa. A mãe afirmou que o facto de os seus quatro filhos terem Perturbação Bipolar e ela ser cuida-

dora de três deles, estando o pai ausente, contribui para que a sensação de desgaste seja maior. A mãe 

acrescentou ainda que a rotura amorosa recente do utente com a sua namorada, contribuiu em grande 

parte para a sua descompensação. 

Com base nos dados recolhidos durante a fase de diagnóstico, estabeleceram-se os seguintes 

focos e diagnósticos de Enfermagem: 

 

TABELA 1-FOCOS E DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

Focos Diagnósticos de en-
fermagem 

 Fundamentação 

Pensamento 

 

Pensamento distorcido-
delírio persecutório e de 
grandiosidade. 

R. afirma que a mãe o persegue, assim como o ex sogro. Fala cons-
tantemente de si próprio de forma elevada ex: “era o melhor em 
tudo” ou “era bom demais para estar lá”. 

Ansiedade  Autocontrolo de ansie-
dade comprometido. 

R. mostrava-se muito inquieto, apelativo, solicitando com frequên-
cia rebuçados de nicotina e por vezes medicação em SOS. R. por 
vezes tem consciência do problema comportamental. 

Humor  Hipertimico (eufórico). R. fala alto, mostrava-se expansivo, por vezes irritável, com autoe-
stima inflada e verborreico. 

Insight Insight ausente.  R. atribui a sua situação a causas exteriores e não reconhece a ne-
cessidade de ter sido hospitalizado. Não reconhece que está do-
ente, nem que os seus comportamentos podem afetar terceiros e 
que a adesão terapêutica pode ser útil para o alívio dos sintomas. 
Aplicação da Escala de Insight de Escala de Insight Marcová e Ber-
rios (adaptado de Vanelli et al 2010). 

Adesão ao re-
gime terapêu-
tico. 

Adesão ao regime tera-
pêutico comprometida. 

 

Quando em casa o utente tinha fraca adesão ao regime terapêu-
tico, nomeadamente à toma da medicação. 

Interação Social.
 
  

Risco de Interação Social 
comprometida. 

R. refere que fora das fases de mania e hipomania, tem fobia so-
cial.  

Comporta-
mento Aditivo. 

Risco de Comportamento 
Aditivo. 

O utente assume ser consumidor habitual de cannabis.   

Dependência 
do uso de ta-
baco. 

Risco de dependência do 
uso de tabaco. 

O utente assume ser fumador e manifesta craving pelo tabaco.  

Stress do cuida-
dor.  

Stress do cuidador pre-
sente. 

A mãe afirmou sentir-se muito desgastada física e emocional-
mente, não só pela situação do utente, mas por todo o contexto 
familiar.  Aplicação da escala de sobrecarga do cuidador (ESC) 
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Crise Familiar 

 

Crise Familiar Presente 

Além do conflito com a mãe, R. afirma que o irmão mais novo por 
vezes ameaça agredi-lo, segundo diz, a mãe chama-o para conter o 
utente.  

Os membros da família não comunicam de forma eficaz; existe um 
descontrolo emocional; 

O sistema familiar não satisfaz as necessidades emocionais de to-
dos os seus elementos. 

 

Após a avaliação diagnóstica, passou-se à fase seguinte do processo de cuidados, com a identi-

ficação dos resultados esperados, em que se promoveu a participação e o envolvimento do utente. 

Identificação dos resultados- Aqui o enfermeiro identifica os resultados esperados para um plano 

personalizado ao utente ou à situação.  Os resultados deverão ser “mensuráveis, incluir uma estimativa 

de tempo para a sua obtenção, devem ser realistas em conformidade com as capacidades do cliente e são 

mais eficazes quando formulados em cooperação com membros da equipa interdisciplinar com o cliente 

e pessoas significativas.” (Townsend 2011:154). 

Na determinação dos resultados esperados para este utente, estabelecemos o tempo de duração 

do internamento. Estes resultados foram formulados em cooperação com o utente a sua mãe e alguns 

elementos da equipa de enfermagem, nomeadamente o orientador clínico do estágio.  

 Resultados esperados relativamente ao utente: 

• Ausência ou diminuição de pensamento distorcido; 

• Autocontrolo de ansiedade presente - aquisição de conhecimentos acerca de estratégias de 

autocontrolo de ansiedade; 

• Equilíbrio do Humor frequentemente demonstrado; 

• Insigth – presente e aquisição de conhecimento sobre a Perturbação Bipolar: Aprender a reco-

nhecer os sinais de alerta e aplicar estratégias como forma de prevenir as crises. Aprender a 

pedir ajuda. Conhecer os recursos da comunidade; 

• Tomada de consciência sobre a importância da adesão ao regime terapêutico. Aplicação de 

estratégias para gestão autónoma da sua medicação; 

• Interação Social melhorada – Aquisição de competências pessoais e socias. Aplicação de estra-

tégias comunicacionais facilitadoras da interação social. 

• Tomada de consciência acerca dos riscos do consumo de substâncias psicoativas e tabaco; 

• Diminuição do stress do cuidador; 

• Otimização da relação familiar. 

 



Título | Saúde mental em contexto de pandemia. A intervenção do Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica, 

enquanto facilitador dos processos adaptativos ao longo do ciclo vital.  

 

49 
 

Planeamento- De acordo com Townsend (2011:154), nesta fase “o enfermeiro desenvolve um 

plano individual de cuidados, que prescreva estratégias e alternativas para obter os resultados 

esperados”. Neste projeto de intervenção clínica, foi realizado o planeamento dos cuidados, tendo o 

utente como foco central do processo de cuidar, tal como apontam Pinho, Lopes, Correia, Sampaio, 

Arco, Mendes, ... & Fonseca (2021). 

Procurou-se assim, adotar a abordagem do cuidado centrado na pessoa, o qual pode ser 

definido como “a prestação de cuidados de saúde que respeite e seja representativa das preferências 

e necessidades individuais dos doentes.” (Pinho et al., 2021:1), observando o princípio central desta 

abordagem, que consiste na tomada de decisão partilhada. O profissional de saúde, procura “olhar a 

experiência do cuidado em saúde pelo olhar do seu doente” (Pinho et al., 2021:2), garantindo ainda 

que todas as decisões clínicas sejam orientadas de acordo com os valores do utente.  

Para Pinho et al., (2021), esta abordagem contribui para a melhoria da qualidade de vida 

relacionada com a saúde, da gestão do regime terapêutico, bem como diminui a necessidade de 

reinternamentos hospitalares. 

Assim sendo, foi estabelecido um contrato terapêutico com o utente e elaborado em parceria 

com este, o plano individual de cuidados, definindo prioridades.  

Foi tida em conta a participação de pessoas significativas ou membros da equipa interdisciplinar. 

Para cada diagnóstico, foram definidas as intervenções mais adequadas a desenvolver, de acordo com 

a necessidades identificadas e as preferências do utente, tendo em atenção os recursos disponíveis e os 

constrangimentos contextuais. 

O plano individual de cuidados, foi baseado no juízo clínico do EEESMP a partir da avaliação dos 

dados recolhidos e premissas teóricas, foi negociado com o cliente e utilizou os diagnósticos e sistemas 

de classificação internacional para a prática clínica. 
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TABELA 2-PLANO INDIVIDUAL DE CUIDADOS 

Diagnósticos de enfermagem  Intervenções terapêuticas 
Pensamento distorcido-delírio persecu-
tório e de grandiosidade. 

 

Caracterizar delírio: tema, frequência e duração. Supervisionar o pen-
samento. Assistir Sobre Gestão do Delírio. Ensinar Sobre Delírio. Orien-
tar Para a Realidade. Executar Técnicas de Distração. Executar Treino 
Metacognitivo. Vigiar Delírio. 

 Autocontrolo de ansiedade compro-
metido. 

Ensinar sobre Estratégias de Redução da Ansiedade. Executar Apoio 
Emocional. Executar Intervenção Psicoeducativa. Executar Relação de 
Ajuda. Treinar Técnicas de Autocontrolo. Treinar Técnicas de Relaxa-
mento. Vigiar Ansiedade. 

Hipertimico (eufórico) Ensinar Sobre Humor Eufórico. Treinar Competências Sociais. Vigiar 
Equilíbrio do Humor. 

Insight diminuído ou ausente Ensinar sobre Insight. Executar Relação de Ajuda. Aplicar escala. 

Adesão ao regime terapêutico compro-
metida 

Supervisionar adesão ao regime terapêutico. Gerir medicação. Refor-
çar a importância da adesão terapêutica (pessoa + família). Executar 
intervenção psicoeducativa ao utente. 

Interação Social comprometida Ensinar Sobre Comportamento Interativo. Executar Aconselhamento. 
Treinar Competências Sociais. 

Risco de Comportamento Aditivo Ensinar Sobre Comportamento Aditivo (Informar Sobre Recursos Co-
munitários). Executar Aconselhamento. Executar Intervenção Psicoe-
ducativa.  

Risco de dependência do uso de tabaco Ensinar Sobre Dependência do Tabaco (Informar Sobre Recursos Co-
munitários). Executar Relação de Ajuda. Treinar Técnicas de Autocon-
trolo. 

Stress do cuidador presente Ensinar Sobre Stresse. Instruir Sobre Estratégias de Redução do 
Stresse. Executar Apoio Emocional. Executar Intervenção Familiar. Exe-
cutar Intervenção Psicoeducativa. Executar Relação de Ajuda. Executar 
Técnica de Relaxamento. Executar Técnica de Resolução de Proble-
mas. Aplicar escala. 

Crise Familiar Presente Ensinar Sobre Crise Familiar (Informar Sobre Recursos Comunitários). 
Executar Intervenção em Crise. Executar Intervenção Familiar. Execu-
tar Intervenção Psicoeducativa. Executar Técnica de Resolução de Pro-
blemas. Treinar Competências Sociais. Treinar Estratégias de Comuni-
cação. Treinar o Comportamento Assertivo.  

 

 

Implementação- O enfermeiro conjuntamente com o utente implementou o plano individual de 

cuidados, executando, as intervenções definidas na fase de planeamento, aqui se incluem as interven-

ções psicoterapêuticas, as quais foram desenvolvidas de acordo com os diagnósticos de enfermagem e 

as características do utente, foram direcionadas entre outros aspetos, ao reforço da autoestima, desen-

volvimento de mecanismos de coping eficazes, comunicação assertiva e ainda resolução de problemas.  

Foram ainda desenvolvidas intervenções junto da mãe do utente, num outro momento em que 

esta se deslocou ao hospital.  
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No sentido de promover o Recovery após a alta hospitalar, foram desenvolvidos esforços para 

encontrar estruturas na comunidade onde o utente residia, nomeadamente projetos e/ou programas 

de tratamento e reabilitação psicossocial, comunitários, no entanto constatou-se que não existiam. 

Estabeleceram-se contactos com a unidade de saúde local, para averiguar se dispunham dos 

serviços de enfermagem especializada em Saúde Mental e Psiquiátrica, mas tal não se verificava, pelo 

que o utente seria referenciado para a sua equipa de saúde familiar.   

Também a mãe do utente foi incentivada a procurar suporte ao nível da sua saúde mental, no-

meadamente solicitando um encaminhamento junto da equipa de saúde familiar.   

Foram ainda, em conjunto com o utente e com base no ecomapa realizado, definidas algumas 

estratégias que visavam a prevenção de recaídas e reinternamentos, nomeadamente através da identi-

ficação por parte do utente, de um ou dois amigos que poderiam vir a ser formados para estarem aten-

tos a sinais de alerta para a descompensação da doença e assim poderem apoiar o utente na sua gestão 

do regime terapêutico e/ou pedido de ajuda.  

Embora não tenham sido executadas todas as intervenções referidas devido aos condicionalismos 

contextuais, optou-se por incluir neste plano, de acordo com os diagnósticos, as intervenções terapêu-

ticas que seriam realizadas, num contexto “ideal”, ou seja, sem as restrições impostas pelas medidas de 

contingência no âmbito da pandemia, como por exemplo as intervenções com a família.  

Avaliação- Nesta fase o tempo do enfermeiro e do utente divergiram, o enfermeiro 

terminou o seu estágio e o utente ainda permaneceu mais alguns dias internado, no entanto, a avaliação 

deste processo de cuidados foi realizada conjuntamente com o utente, tendo sido apreciados o 

progresso deste, relativamente à obtenção dos resultados esperados.   

O utente mostrou-se motivado e envolvido ao longo deste processo, sendo percecionado 

pelo enfermeiro que o facto de o utente R. ter sido alvo deste processo, mesmo em contexto académico 

e com as limitações já descritas, por si, contribui para a melhoria da sua situação.  

A intervenção centrada na pessoa, em contraponto à atenção centrada na doença, a 

disponibilização do tempo, interesse e atenção por parte do enfermeiro, foram aspetos que o próprio 

utente valorizou “finalmente alguém me ouve e fala comigo” sic. É de referir que este utente nunca 

tinha tido acompanhamento psicoterapêutico, cingindo-se o seu acompanhamento às consultas de 

Psiquiatria.  
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Com vista a avaliação do processo de cuidados, para além da avaliação subjetiva por parte 

do utente, foram aplicadas novamente as escalas psicométricas (as mesmas do da fase de avaliação 

diagnóstica) com vista a avaliar os progressos alcançados pelo utente.   

Relativamente à Escala de Insight Marcová e Berrios (Vanelli et al 2010: 1014), o utente apre-

sentou uma melhoria significativa ao nível do insigth.  Quanto à mãe de R., não foi possível voltar a 

aplicar a Escala de Escala de sobrecarga do cuidador (ESC), entanto no último contacto que estabelece-

mos, mostrou-se menos ansiosa, ainda que estivesse expetante quanto à melhoria do estado do seu 

filho e como iria decorrer o seu percurso futuro. Aceitou pensar na possibilidade de solicitar à sua mé-

dica de família o encaminhamento para consulta de Psicologia. 

Das intervenções descritas anteriormente, a que foi priorizada desde o início e que foi traba-

lhada em conjunto com o utente, foi o estabelecimento da relação de ajuda, a qual se manteve ao longo 

de todo o processo de cuidados.  

O utente foi “trazido” para a relação, assumindo uma voz ativa, foi levado a partilhar a sua his-

tória de vida, a sua vivência da doença mental e os seus sentimentos, tornando-se por fim num copro-

dutor de cuidados.  

As primeiras intervenções no imediato, consistiram em executar escuta ativa e negociar com o 

utente o contrato terapêutico, por forma a estabelecer uma aliança terapêutica, adequando as inter-

venções às necessidades de ajuda do utente. 

Comparativamente ao internamento anterior, em outubro desse ano, R. verbalizou estar mais 

satisfeito, referiu satisfação pelo trabalho que desenvolvemos em conjunto e no final, apresentava-se 

notoriamente mais compensado a nível global, mais consciente da importância do cumprimento do re-

gime terapêutico, com pensamento mais estruturado e com planos para o futuro.  

A relação com a mãe foi melhorando gradualmente ao longo do internamento, R. melhorou 

substancialmente a forma de comunicar com ela.  
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6. ESTÁGIO FINAL – PROJETO SINCUIDAR MAMÃ+FAMÍLIA 

 

 

 

 

FIGURA 6-MAMÃ+FAMÍLIA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Desenho original de Guilherme Marques (10 anos) 
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Com vista ao desenvolvimento das competências do EEESMP, neste estágio foi elaborado e im-

plementado um projeto de intervenção especializada em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, 

intitulado “Sincuidar mamã+família” remetendo-nos o prefixo deste projeto ao conceito de sinergias do 

cuidar. 

Tratou-se de um projeto no âmbito da Promoção da Saúde Mental Perinatal e visou facilitar o 

processo de matrescência das mães com alterações da saúde mental, nos dois primeiros anos de vida 

do bebé, através da facilitação do processo de transição e do desenvolvimento de recursos adaptativos 

eficazes. Teve ainda como objetivo, promover o bem-estar não só da mãe, mas também da tríade, mãe-

pai-bebé.   

Este projeto de intervenção foi implementado pela mestranda e a sua orientadora clínica e de-

senvolveu-se ao longo de cinco fases: planeamento, submissão e aprovação do projeto, divulgação, exe-

cução do programa psicoeducativo e avaliação. Será esta a forma como iremos apresentar o trabalho 

desenvolvido. 

1 - Planeamento: A escolha do tema deste projeto e do público-alvo, surgiu na sequência do 

levantamento de necessidades de intervenção em Saúde Mental em contexto de pandemia, o qual foi 

efetuado junto de alguns profissionais, médicos e enfermeiros, das várias unidades funcionais que inte-

gram o Centro de Saúde e que decorreu no período entre de 6 abril e 3 maio de 2021.  

Este levantamento foi realizado em ambiente informal, através de entrevista semiestruturada, 

presencial, junto dos profissionais envolvidos, sendo a pergunta central a seguinte: 

“Remetendo-se ao contexto da pandemia e à sua atividade profissional, consegue identificar, 

entre os seus utentes, quais os grupos que mais necessitam de intervenção em Saúde Mental?” 

Das entrevistas realizadas verificou-se através das respostas obtidas, que as necessidades iden-

tificadas incidiam no período perinatal, este foi apontado pela maioria dos profissionais consultados, 

como sendo a área que suscitava maior preocupação ao nível da saúde mental dos seus utentes, apare-

cendo ligada ao contexto pandémico e ao seu impacto.  

Após análise dos resultados, elaborou-se a respetiva revisão teórica, de forma a fazer a descrição 

e caracterização do problema, a definição do grupo-alvo e fundamentação da metodologia a seguir.   
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Assim sendo definiu-se como público-alvo:   

✓ As mulheres com alterações da saúde mental com surgimento no decurso do período peri-

natal, mães de crianças a partir de um mês de vida da criança, até aos dois anos de idade, 

utentes do Centro de Saúde. 

Para a definição do grupo-alvo, levou-se em consideração o facto de a mulher realizar a sua 

vigilância da gravidez e puerpério no âmbito da Saúde Materna e Obstétrica de forma regular e fre-

quente, com consultas de vigilância e por vezes com a frequência de cursos de preparação pré e pós-

parto, terminando esse ciclo, com a, ou as consultas do puerpério, que se realizam até à 6ª semana pós-

parto (42 dias), de acordo com o Programa Nacional para a Vigilância da Gravidez de Baixo Risco (DGS, 

2015:77).   

O período de gravidez e puerpério é uma fase muito intensa e de recurso frequente aos serviços 

de saúde, após o qual, de uma forma geral, as mães recorrem aos serviços de saúde, essencialmente 

para vigilância do bebé, ou por questões ligadas à amamentação, estes são momentos em que a atenção 

dos profissionais de saúde, tem como foco principal o bem-estar e desenvolvimento harmonioso do 

bebé, sendo essa a altura em que a mulher, ainda em período de matrescência e reajustamento nas 

diversas esferas de si própria e  dos seus diversos papéis sociais, poderá sentir-se mais desacompanhada 

enquanto pessoa.  

Tendo em atenção que nessa altura as mães de crianças a partir de um mês de vida da criança, até 

aos dois anos de idade, vivenciaram a sua experiência de gravidez e maternidade no decorrer da pande-

mia por Covid 19 (período intra-crise pandémica), sendo expostas a diversos condicionalismos ambien-

tais e circunstanciais, que por si só já são promotores de ansiedade, considerou-se importante o desen-

volvimento deste projeto com vista à promoção da satisfação com a vida, destas mulheres, o que refle-

tirá no bem-estar da tríade mãe-pai-bebé. 

Foram também definidos os critérios de não elegibilidade para a integração no grupo psicoedu-

cativo:  

✓ Mulheres com sintomatologia psicótica em fase aguda; 

✓ Ideação suicida ativa;  

✓ Outras situações de descompensação psiquiátrica aguda, que envolvam perigo para a mãe e/ou 

bebé.  
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Estas situações constituem urgência psiquiátrica, pelo que deverão ser acionados os procedi-

mentos, de forma a assegurar a resposta de saúde adequada às necessidades destas utentes, com 

encaminhamento para o Serviço de Urgência Psiquiátrica.  

Definiu-se ainda como não elegíveis, os seguintes casos:  

✓ Mães que perderam o bebé ou pessoa significativa; 

✓ Mães de crianças com deficiência física, congénita e/ou genética.  

Utentes com estas problemáticas, poderão ser alvo de intervenção psicoeducativa em projetos 

futuros, sendo, no entanto necessário proceder ao seu encaminhamento para outras respostas ao nível 

do sistema de saúde, por exemplo o serviço de psicologia.  

Quanto à escolha da metodologia, no que se refere ao grupo terapêutico, esta teve por base o 

referencial teórico de Afaf Meleis o qual aponta para o benefício de trabalhar com um grupo de utentes 

que estão a vivenciar um processo de transição semelhante e tendo diagnósticos comuns.  

Meleis (2010), afirma que o trabalho com um grupo de pares, é uma estratégia essencial de 

suplementação de papéis, fornecendo o contexto apropriado para facilitar a transição de papéis. 

A autora destaca ainda a intervenção direcionada para a suplementação de papéis como forma 

de melhorar o processo de transição para a maternidade, contribuindo para a obtenção de resultados 

positivos (Meleis, 2010). 

Esta perspetiva é corroborada por Alves et. al (2020), que afirma que “a intervenção com um 

grupo de mães pode ser útil quer para mulheres com risco significativo de desenvolverem alterações 

psicopatológicas no pós-parto quer para as que já desenvolveram alguma.” (Alves et. al, 2020:282).  

Também Towsend (2011) refere que a intervenção com grupos terapêuticos, tem como principal 

foco “evitar preocupações futuras ensinando aos participantes modos de eficazes de lidar com o stress 

emocional que tem origem em crises situacionais ou de desenvolvimento (Towsend, 2011: 168), como 

é o caso da transição para a maternidade. 

Definiram-se ainda os objetivos do projeto, tendo como objetivo geral: 

✓ Facilitar o processo de matrescência da mãe com alterações da saúde mental, nos primei-

ros dois anos de vida do bebé, contribuindo para o bem-estar da tríade mãe-pai-bebé. 
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Objetivos Específicos: 

✓ Promover a satisfação com a vida, em mulheres mães de crianças, a partir de um mês de 

vida da criança, até aos dois anos de idade; 

✓ Prevenir o desenvolvimento de doença mental junto das mães; 

✓ Diminuir os sintomas de ansiedade relacionada com a COVID 19, nas mães;  

✓ Diminuir os sintomas depressivos das mães;  

✓ Prevenir comportamentos suicidários e/ou autolesivos nas mães; 

✓ Capacitar as mães com alterações da saúde mental, para lidar com os desafios inerentes à 

fase da vida e ao contexto em que se encontram. 

Nesta fase foi também elaborado o cronograma, sendo que todo o processo decorreu entre abril e 

outubro de 2021.  

2- Submissão e aprovação do projeto: Esta etapa consistiu na apresentação do projeto junto da 

Enfermeira Coordenadora da UCC e alguns elementos da equipa, por ela indicados. Para tal foram de-

senvolvidos dois momentos de apresentação do projeto, donde resultaram alguns ajustes e a sua apro-

vação. Posteriormente foi dado conhecimento à Direção Executiva e Conselho Clínico do ACES.  

3- Divulgação: Foram realizados diversos contactos e reuniões com as equipas/profissionais que 

integram as unidades funcionais do Centro de Saúde para divulgação do projeto, critérios de elegibili-

dade e forma de referenciação a qual foi realizada internamente, através do S-Clínico e dirigida à 

EEESMP da UCC.  

Foram produzidos materiais de divulgação do projeto, com vista a serem utilizados nas reuniões 

com as diversas equipas do centro de saúde e direção da entidade da comunidade, com quem se iniciou 

o processo de negociação para a cedência do espaço para execução do programa psicoeducativo.  

4- Execução do programa psicoeducativo:  

Na sequência da divulgação do projeto junto das diversas equipas de saúde, foram rececionadas 

referenciações respeitantes a seis utentes que reuniam os critérios para integrar o grupo. Foram reali-

zadas entrevistas clínicas individuais a cada uma das seis utentes, com os objetivos de realizar a Avalia-

ção Diagnóstica, estabelecer uma relação de confiança e parceria com as utentes e ainda, fazer a apre-

sentação do projeto. 

As entrevistas foram realizadas em ambiente acolhedor e com adequadas condições de privacidade,  
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Esta etapa decorreu de acordo com processo de cuidados, sendo observadas as seis fases preconi-

zadas por Townsend (2011:147): apreciação, diagnóstico, identificação dos resultados, planeamento, 

implementação e avaliação.  

Para tal desenvolveu-se um guião de entrevista (Apêncice II) contemplando várias áreas como:  

Dados pessoais, caracterização sociodemográfica da utente e do seu companheiro/a caso exis-

tisse, caracterização do agregado familiar, genograma e rede de suporte, história pré-natal, pe-

ríodo neo-natal (dados do bebé e pós-parto), avaliação da perceção do impacto da pandemia 

no processo de matrescência, tendo em conta as expetativas das utentes e ainda história fami-

liar, antecedentes pessoais e situação atual. 

Foram ainda aplicados os instrumentos psicométricos: 

✓ Escala de Depressão Pós-parto de Edimburgo (EPDS) 

✓ Escala de Ansiedade da Covid Coronavirus Anxiety Scale (CAS) (Versão 

Portuguesa); 

✓ Escala de Autoestima de Rosenberg (versão portuguesa); 

✓ Escala de Satisfação com a Vida (SWLS); 

✓ Avaliação de Risco de Suicídio- Mini International Neuropsychiatric In-

terview (Versão Portuguesa 5.0.); 

✓ Medida de Adesão aos Tratamentos (MAT), Delgado & Lima (2011). 

Foi necessário aplicar a Escala de Avaliação da Perturbação de Luto Prolongado, (Delaibera, 

Coelho & Barbosa, 2011) e ainda o Violentómetro (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

[UTAD], 2016) em duas situações específicas de duas utentes. Este último, não sendo um instrumento 

psicométrico consiste numa ferramenta cujo objetivo é identificar comportamentos violentos quotidi-

anos, alertar sobre eles e evidenciar o risco a que se expõem mulheres e homens (UTAD, 2016). 
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Caracterização do grupo utentes: 

TABELA 3-CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO 

Média de idades das 
utentes (anos) 

Média de idade dos 
bebés (meses) 

Grau de 
Escolaridade das utentes 

em percentagem 

Percentagem de utentes 
em Relação Conjugal 

 
31 anos 

 
6,5 meses 

 
Ensino Superior - 50% 

Ensino Secundário - 50% 
 

 
83% 

Percentagem de 
utentes com Apoio 

Familiar 

Percentagem de utentes 
Primíparas 

Percentagem de utentes 
que fez preparação para o 

parto 

Percentagem de utentes 
com acompanhante nas 
consultas da gravidez % 

 
83% 

 
 

 
83% 

 
33% 

 
16,5% 

Percentagem de 
utentes com acom-
panhante durante o 

trabalho de parto 

Percentagem de utentes 
com acompanhante du-

rante o parto 

Tipo de parto em percen-
tagem. 

Percentagem de utentes a 
Amamentar 

 
16,5% 

 

 

0% 

Eutócico 16,5 % 

Distócico16,5% 

Cesariana 67% 

 

 

67% 

 

Tratava-se de um grupo homogéneo, a média de idades das utentes situava-se nos 31 anos 

de idade e a dos bebés, nos 6,5 meses. Quanto ao grau de escolaridade, 50% tinha estudos de nível 

superior, enquanto, que os restantes 50%, tinham o ensino secundário. Relativamente à nacionali-

dade, todas eram portuguesas, no entanto uma das utentes, tinha dupla nacionalidade, portuguesa 

e outra, veio para Portugal há cerca de dois anos.   

Relativamente à situação laboral, uma das utentes encontrava-se desempregada e as res-

tantes estavam empregadas. Quando decorreram as entrevistas, três utentes ainda se encontravam 

em período de licença de maternidade, sendo que uma delas, retomaria a atividade laboral em 

breve.  

Relativamente a relação conjugal, 83% das utentes viviam em relação conjugal, à exceção 

de uma utente que estava separada do pai do seu bebé.  Da mesma forma, 83% das utentes tinha 

apoio familiar.  

É de referir que a utente em situação de maior vulnerabilidade se encontrava em rotura 

conjugal e não dispunha de suporte familiar. 
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Uma utente era mãe pela segunda vez, enquanto 83% das utentes eram primíparas. Apenas 

33% das utentes tinha feito preparação para o parto embora de forma não presencial. Relativa-

mente à presença de acompanhante nas consultas de gravidez, apenas uma delas, 16,5%, tinha tido 

essa possibilidade, tratava-se de uma utente que fez a sua vigilância no sistema privado.  

Foi também essa utente que teve a possibilidade de ter o seu companheiro presente durante 

o trabalho de parto, também no sistema privado. As restantes utentes não tiveram essa possibili-

dade.  

Já no momento do parto, nenhuma das utentes teve acompanhante presente. Quanto ao 

tipo de parto, a maioria das utentes teve parto por cesariana 67%, 16,5% parto distócico e apenas 

16,5 %, teve parto eutócico.  

De referir que algumas das utentes que fizeram cesariana relataram a experiência como 

tendo sido traumática. Uma nota positiva foi o facto de que todas as utentes de uma forma geral 

experienciaram vivencias desafiantes, no entanto a sua maioria 67%, encontrava-se a amamentar. 

 Relativamente à aplicação dos instrumentos psicométricos obtivemos os seguintes resultados: 

 

TABELA 4-RESULTADOS DA APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PSICOMÉTRICOS 

ENTREVISTA INICIAL 

 

Escala de Satisfação 
com a Vida (SWLS) 

 

Escala de Autoestima de  
Rosenberg 

(Versão Portuguesa)  
 

Escala de Depressão Pós-
parto de Edimburgo (EPDS) 

Avaliação de Risco de  
Suicídio 

27,8 66,5% de utentes com 
Autoestima em Grau 
Médio 

50% utentes com probabili-
dade de DPP 

0 

Escala de Ansiedade 
da Covid, Coronavirus 

Anxiety Scale (CAS) 
(Versão Portuguesa) 

Medida de Adesão aos 
Tratamentos (MAT)  

 

Escala de Avaliação da Per-
turbação de Luto Prolon-

gado, 
 

Violentómetro 
(UTAD, 2016) 

66,5% de utentes com 
valores compatíveis 
com ansiedade relaci-
onada com o Corona-
vírus. 

50% de utentes a faze-
rem medicação,  
destas, 100% Aderentes. 

1 utente com Ansiedade de 
Separação 

1 utente com valor 
compatível com uma 
situação de perigo no 
contexto de Violência 
Doméstica. 
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Verificou-se que o grupo apresentava um resultado médio de 27,8 na Escala de Satisfação 

com a Vida (SWLS), encontrando-se moderadamente (7,8) acima da média, já na Escala de Autoes-

tima de Rosenberg (Versão Portuguesa) o grupo apresentava 65% dos seus elementos com autoes-

tima em grau médio. 

No que se refere à Escala de Depressão Pós-parto de Edimburgo (EPDS), 50% das utentes 

apresentavam alterações, com probabilidade de Depressão Pós-Parto.  

Nenhuma das utentes apresentava risco de suicídio e todas negaram já ter tido algum tipo 

de comportamento auto lesivo. No que se refere à Escala de Ansiedade da Covid, Coronavírus 

Anxiety Scale (CAS) (Versão Portuguesa), 66,5% das utentes apresentavam valores compatíveis com 

ansiedade relacionada com o Coronavírus.  

Apenas 50% das utentes se encontrava a fazer medicação, destas, 100% apresentava boa 

adesão ao regime medicamentoso segundo a Medida de Adesão aos Tratamentos (MAT) (Delgado 

& Lima, 2011).  

Foi necessário aplicar a Escala de Avaliação da Perturbação de Luto Prolongado (Delaibera 

et al, 2011) junto de uma das utentes, tendo-se verificado resultados compatíveis com Ansiedade 

de Separação relacionada com o falecimento de um familiar próximo, há alguns anos. 

Do mesmo modo se aplicou o Violentómetro (UTAD, 2016) junto de outra utente, cujo re-

sultado obtido, apontava para uma situação de perigo no contexto de Violência Doméstica, embora 

esta utente já se encontrasse separada do companheiro, esta situação foi devidamente encami-

nhada.  

Relativamente à avaliação da perceção do impacto da pandemia no processo de matrescên-

cia, tendo em conta as expetativas das utentes, elaborou-se uma escala composta por cinco pergun-

tas, cada uma delas pontuada de -5 a 5, com um score total variando entre -25 e 25, tendo-se colo-

cado as seguintes perguntas:  
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TABELA 5-ESCALA DE PERCEÇÃO SOBRE O IMPACTO DA PANDEMIA 

 

 

Numa escala de -5 a 5, indique quanto é que considera que a pandemia influenciou a sua experiência, sendo 
o zero a zona neutra (não influenciou nem positivamente, nem negativamente): 

 

• Quanto à gravidez 

• Quanto ao Trabalho de Parto 

• Quanto ao Parto 

• Quanto ao Pós-Parto (primeiros 3 dias) 

• Quanto ao primeiro mês após o parto 

 

Da aplicação desta escala obtivemos os resultados globais, que representamos da seguinte forma: 

 

TABELA 6-RESULTADOS SOBRE A PERCEÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA 

Utentes A B C D E F 

 
Score 

 
-2 

 
-7 

 
5 

 
15 

 
15 

 
25 

 

 

GRÁFICO 1-RESULTADOS SOBRE A PERCEÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA 
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De acordo com as respostas obtidas, verificam-se algumas diferenças, variando os scores 

entre -7 e 25. Destaca-se que a utente cujo resultado foi 25, era a única utente não primípara e que 

encarou como positivas e protetoras as medidas de contenção da pandemia, pois referiu ter sentido 

como intrusiva a presença dos familiares durante a experiência anterior.  

De uma forma geral todas as utentes revelaram ter tido as suas vivências influenciadas pelo 

contexto da pandemia, sendo no período de permanência intra-hospitalar, que se verificaram valo-

res mais baixos.   

A utente que apresentava o valor mais baixo, -7, relatou ter feito o seu trabalho de parto 

em pé, não se podendo sentar devido aos condicionalismos do serviço, o seu companheiro não pode 

estar presente, aguardando no exterior, foi submetida a cesariana não programada e o companheiro 

apenas pode ver o bebé, passada meia hora após o nascimento e novamente ao fim de três dias 

aquando da alta. Ainda assim esta utente conseguiu encontrar algo positivo nesta experiência, rela-

tando como muito reconfortante a presença de um profissional de saúde seu conhecido, que esteve 

com ela por breves instantes durante o trabalho de parto. 

O contexto pandémico teve uma influencia muito significativa nas vivências destas utentes, 

contribuindo para o desfasamento entre as expetativas prévias e o que de facto aconteceu, nome-

adamente no que se refere à impossibilidade da presença do companheiro durante todo o processo 

de consultas de vigilância da gravidez, parto e pós-parto. 

Relativamente a duas utentes, foi necessário realizar uma segunda entrevista pois dada a especifi-

cidade dos diagnósticos, necessitaram de intervenções individualizadas.  

Das entrevistas realizadas resultaram uma série de diagnósticos de enfermagem, verificando-se os 

seguintes diagnósticos, comuns ao grupo de utentes:  

TABELA 7-DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM COMUNS AO GRUPO DE UTENTES 

 

Ansiedade  

Risco de Humor Depressivo  

Autoestima em grau medio 

Adaptação à Parentalidade Comprometida 

Bem-Estar Comprometido 

 

Coping Comprometido  

Frustração 

Isolamento Social 

Processo Familiar Comprometido 

Tristeza 
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Estas seis utentes aceitaram integrar o grupo. 

Foi então elaborado um boletim informativo com a apresentação do programa psicoeducativo, e 

ainda o local e horário de funcionamento das sessões.  

 

Desenvolvimento das sessões 

Após esta etapa, deu-se início ao programa psicoeducativo, com realização de uma sessão 

semanal com duração aproximada de 90 minutos, num total de 6 semanas. Com o objetivo de pro-

mover a participação das utentes, chegou-se a consenso quanto ao dia mais favorável para a partici-

pação tendo sido definido o sábado.  

Definiu-se ainda que caso quisessem, as utentes poderiam ir acompanhadas dos seus bebés. 

Havia também a intenção de realizar uma sessão em que seria trabalhada a interação mãe/filho e 

uma outra que contaria com a presença do companheiro ou pessoa significativa para as utentes. 

Estas intenções não foram possíveis de concretizar, dadas as circunstâncias das utentes e os seus 

condicionalismos familiares. 

Assim, as temáticas abordadas durante as sessões foram:  

Módulo I 

• Período Perinatal e Matrescência;  

• Impacto da Pandemia;  

• Transição e Processo de Mudança;   

Atividades e dinâmicas desenvolvidas: 

• “Mães em Viagem” a metáfora do barco (reflexão sobre o seu percurso até ao momento 

atual);  

• Dinâmica da Transição (reflexão sobre Transição e Processo de Mudança, reconhecimento 

de recursos individuais).   

Módulo II 

• Crise e Sofrimento Mental e Pedido de Ajuda; 

• Conceito de Saúde Mental e Saúde Mental Positiva;  

Proposta de trabalho para fazer durante a semana seguinte: Criação de um símbolo pessoal 

inspirador.  
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Módulo III 

• Vinculação e desenvolvimento infantil;  

• Parentalidade Positiva (Consciente);  

• Processo Familiar e rede social de apoio. 

Atividades e dinâmicas desenvolvidas: 

• Dinâmica da Teia (reflexão sobre autoperceção e ainda sobre a necessidade da exis-

tência de uma rede de apoio); 

• Representação gráfica da sua rede de apoio (reflexão). 

Proposta de trabalho para fazer durante a semana seguinte: 

• Traçar o Perfil de uma Boa Mãe e/ou um Bom Pai. 

Módulo IV 

• Gestão e Adesão ao Regime terapêutico no período perinatal; 

• Autocuidado e Procura de Saúde. 

 

Atividades e dinâmicas desenvolvidas: 

• “Substitua as Crenças” (exercício reflexivo sobre crenças negativistas e forma de as 

gerir). 

 Proposta de trabalho para fazer durante a semana seguinte: 

• Escrita terapêutica de auto motivação. 

Módulo V 

• Prevenção e combate ao estigma na Doença Mental;  

Atividade e dinâmica desenvolvida: 

Este conteúdo consistiu na participação nas reportagens realizadas pelos órgãos de co-

municação social, televisão nacional e um jornal regional, que se deslocaram ao local a fim de 

realizarem as suas reportagens sobre o projeto.  

Esta foi uma oportunidade muito importante para ampliar o impacto do projeto e sen-

sibilizar a população em geral para esta temática. Foi também uma forma ampla de combater o 
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estigma na doença mental e alertar, dando o exemplo, da necessidade de se desenvolverem 

projetos de intervenção clínica que respondam às necessidades emergentes, ao nível da saúde 

mental da população no contexto da pandemia.  

Nesta sessão apenas uma utente prestou o seu depoimento, as restantes optaram por 

não se expor, precisamente por receio de serem estigmatizadas.  A participação nestas reporta-

gens ocorreu no contexto das comemorações do dia Mundial da Saúde Mental que se comemora 

em 10 de outubro.     

Módulo VI 

• Estratégias para aumentar a satisfação com a vida. Gestão de expetativas. 

Atividades e dinâmicas desenvolvidas: 

• Atividade reflexiva sobre a temática. 

Ao longo das sessões foram realizadas as seguintes Intervenções psicoterapêuticas, de acordo 

com a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem [CIPE] Versão 2015. 

• Executar aconselhamento; 

• Executar escuta ativa; 

• Encorajar relação complexa; 

• Ensinar sobre escrita terapêutica; 

• Ensinar sobre Estratégias de Redução da Ansiedade; 

• Ensinar sobre Técnicas de relaxamento; 

• Executar Apoio Emocional; 

• Executar intervenções de combate ao estigma e discriminação da pessoa com Doença Mental;  

• Executar Intervenção Psicoeducativa;  

• Executar Relação de Ajuda; 

• Disponibilizar grupo de apoio/ Promoção da interação social; 

• Facilitar a disposição para aprender; 

• Promover auto perceção positiva;  

• Oferecer suporte emocional;  

• Treinar Técnicas de Autocontrolo de ansiedade; 

• Treinar Técnicas de Relaxamento. 
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Outras intervenções: 

• Promover papel parental; 

• Promover interação social- Construção de rede social de apoio. 

Recorreu-se à metodologia de um pequeno grupo terapêutico, que de acordo com Guerra et al, 

(2013), tem como objetivos a aprendizagem, suporte, promoção de mudança e desenvolvimento pes-

soal.  Tratava-se de um grupo artificial, homogéneo, quanto à idade, género e processo vivencial dos 

seus elementos. 

Os conteúdos temáticos que compunham o programa foram apresentados em slides, em que 

houve a preocupação de serem visual e esteticamente apelativos e agradáveis, contribuindo assim, para 

a predisposição para aprender. Para além do método expositivo, na condução das sessões foi adotada 

uma abordagem orientada essencialmente para a teoria humanista, Inter-relacional e psicodinâmica; 

centrou-se na pessoa, enquanto ser individual e elemento do grupo, bem como na sua experiência de 

transição para a maternidade. 

As sessões foram conduzidas em parceria com a orientadora clínica do estágio, tendo sido criado 

um ambiente seguro, promotor de um relacionamento de confiança, que contemplou por parte das 

enfermeiras facilitadoras, aspetos como autenticidade, congruência e apoio incondicional, tendo sem-

pre como pano de fundo a relação de ajuda profissional. 

A promoção da partilha, a expressão de sentimentos autênticos e a catarse entre os elementos 

do grupo contribuíram para diminuir a sensação de estarem sós e serem os únicos nos seus problemas 

ou dificuldades. Foi também dada enfase ao feedback positivo e oportuno como promotor de mudança, 

reforçando os recursos individuais dos elementos do grupo, de forma a consciencializarem-se que po-

diam utilizá-los para mudar atitudes e comportamento face aos seus desafios. 

Foi também necessário adquirir versatilidade e trabalhar na forma de comunicar, tanto no que 

se refere à colocação de voz e dicção, como a forma de comunicar propriamente dita, desenvolvendo a 

comunicação, de forma simples e direta, atuando de forma espontânea e autêntica, revelando os seus 

sentimentos, quando entendesse como necessário. 

Foram desenvolvidas várias atividades e dinâmicas ao longo do programa, com vista à imple-

mentação de intervenções essencialmente instrumentalizadas do tipo cognitivo, “de forma a encorajar 

as utentes a relacionarem os seus padrões de pensamento com as suas ações” (Guerra et al, 2013:46), 

promovendo processos reflexivos, a tomada de consciência de si e criando uma atmosfera propícia à 

mudança, também potencializada pelo efeito do grupo.   
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As sessões decorreram em modalidade presencial em simultâneo com a não presencial, de 

forma a promover a participação das utentes que não podiam estar presentes. Todas elas, visavam o 

alcançar dos objetivos definidos, promovendo a partilha de experiências, a interação entre os elementos 

do grupo, a ventilação de emoções, a tomada de consciência do processo de transição, os recursos indi-

viduais e o desenvolvimento de estratégias adaptativas saudáveis.  

Durante a semana que separava cada sessão, foram realizados contactos telefónicos junto da 

totalidade das utentes, com vista a proporcionar acompanhamento e motivação para a participação no 

programa. Sensivelmente a meio do programa, três utentes comunicaram não ter disponibilidade para 

prosseguir, duas alegaram motivos familiares e profissionais e outra, motivos familiares. Das três uten-

tes que prosseguiram, duas concluíram o programa. 

 

FIGURA 7-DINÂMICAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
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5- Avaliação dos resultados 

A avaliação do projeto consistiu em diversos aspetos:  

Avaliação do programa psicoeducativo: No final de cada sessão, foi aplicado um breve questi-

onário, às utentes, tendo por objetivo a avaliação da aquisição de conhecimentos e ainda a satisfação 

das utentes, relativamente à sessão em geral, às dinamizadoras e à pertinência dos assuntos abordados. 

No final do programa, foi aplicado um questionário de satisfação e avaliação geral.  

Nestes momentos de avaliação a apreciação foi qualitativa e inteiramente satisfatória, para a 

totalidade das utentes que responderam.  

Após a conclusão do programa (6 sessões), realizaram-se novas entrevistas de avaliação indivi-

duais, com aplicação dos instrumentos psicométricos. Estas entrevistas foram realizadas apenas junto 

de duas utentes, sendo que os restantes elementos não tiveram disponibilidade para participar.  

A assiduidade das utentes foi variável, bem como o seu envolvimento no processo de mudança. 

Apenas uma das utentes frequentou a totalidade das sessões, uma delas não compareceu em nenhuma 

e as restantes participaram de acordo com a sua disponibilidade familiar e laboral.  

Passaremos a apresentar os respetivos resultados reportando-nos aos valores referentes a cada 

uma duas utentes que concluíram o programa:  

GRÁFICO 2-RESULTADOS DA SEGUNDA APLICAÇÃO DAS ESCALAS PSICOMÉTRICAS 
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TABELA 8-RESULTADOS DA SEGUNDA APLICAÇÃO DAS ESCALAS  

 Escala de Satis-
fação com a 
Vida (SWLS) 

 

Escala de Autoes-
tima de  

Rosenberg 
(Versão Portu-

guesa)  
 

Escala de Depres-
são Pós-parto de 

Edimburgo 
(EPDS) 

Avaliação de 
Risco de  
Suicídio 

Escala de Ansiedade 
da Covid, Coronavi-

rus Anxiety Scale 
(CAS)  

(Versão Portuguesa) 

Utente A Início 
 
18 
 

Final 
 
20 
 

Início 
 
26 
 

Final 
 
30 
 

Início 
 
18 
 

Final 
 
12 
 

Início 
 
0 
 

Final 
 
0 
 

Início 
 
3 
 

Final 
 
2 
 

Utente B  
28 

 
29 

 
39 

 
35 

 
12 

 
7 
 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

  

TABELA 9-RESULTADOS DA SEGUNDA APLICAÇÃO  

(CONTINUAÇÃO) 

 Medida de Adesão aos Tratamentos 

(MAT) Delgado & Lima (2011) 

Escala de Avaliação de  
Luto Prolongado 

(Delaibera et al, 2011) 

Utente A  Início 
 
41 

Final 
 
41 
 

Início 
 
Utente com Ansiedade 
de Separação 

Final 
 
Ausência de ansiedade de 
separação 

 
Utente B 

 
 

Início 
 
34 

Final 
 
36 

 
- 

 
- 

 

De forma global, ambas as utentes se encontravam melhoradas quanto à sintomatologia de-

pressiva e ansiosa, tendo ambas verbalizado sentir uma melhoria no seu estado, face à entrevista inicial. 

Estes dados são corroborados também pelos resultados obtidos através da aplicação dos instrumentos 

psicométricos.  

 Relativamente à Escala de Satisfação com a Vida (SWLS), ambas as utentes apresentaram uma 

melhoria face ao score inicial.  

Na Escala de Autoestima de Rosenberg, a utente A, apresentou melhores resultados relativa-

mente ao início do programa. Já a utente B encontrava-se a lidar com uma situação familiar complexa, 

pelo que, embora tenha apresentado valores ligeiramente mais baixos, ainda assim reconheceu como 

uma mais-valia, ter tido a oportunidade de frequentar o programa, pois esta experiência contribuiu para 
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o não agravamento da sua situação, proporcionando-lhe a possibilidade de ultrapassar as suas dificul-

dades de forma menos penosa e mais apoiada.   

Quanto à Escala de Depressão Pós-parto de Edimburgo (EPDS), verificou-se uma descida no 

score em ambas as utentes. 

Na Escala de Avaliação de Risco de Suicídio, não se verificaram alterações, mantendo-se a au-

sência de risco em ambas as utentes. 

Na Escala de Ansiedade da Covid, Coronavirus Anxiety Scale (CAS), verificou-se uma ligeira des-

cida nos resultados obtidos pela utente A, com uma diminuição do score. No que se refere à utente B, 

manteve-se a ausência de ansiedade relacionada com o Coronavírus.   

No que se refere à escala de Medida de Adesão aos Tratamentos (MAT), a utente A manteve a 

sua boa adesão ao regime medicamentoso, tendo a utente B melhorado ligeiramente mantendo-se tam-

bém com boa adesão.  

Na Escala de Avaliação de Luto Prolongado que foi unicamente aplicada junto da utente A, no 

final do programa já não apresentava valores compatíveis com ansiedade de separação. Pelas afirma-

ções da própria utente, através do seu processo interno, resignificou essa perda e os seus sentimentos 

a ela respeitantes. É de referir que a utente A, foi o único elemento que frequentou o programa na sua 

integra, a pessoa que mais se envolveu no seu processo de mudança e foi precisamente esta utente em 

que se verificaram melhorias mais significativas.  

Também no campo das relações sociais se verificou uma melhoria em ambas as utentes, alarga-

ram o leque das suas relações sociais, sentindo-se mais confortáveis e com maior prazer no convívio 

social.  

O processo de transição é uma experiência individual e por isso subjetiva, vários outros fatores 

concorreram para a forma como as utentes se sentiam, tal como aspetos familiares, económicos e soci-

ais, de uma forma geral, a intervenção do enfermeiro durante o desenvolvimento deste projeto, funci-

onou como um processo facilitador da transição e de promoção de bem-estar, o qual, segundo Meleis 

(2010) constitui um indicador de uma transição saudável e bem-sucedida.  

Através dos dados obtidos, podemos concluir que se verificaram ganhos em saúde.  
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6.1. Divulgação do Projeto de Intervenção  

 

Ainda no que se refere ao impacto deste projeto, foi com muito agrado que vimos a sua divul-

gação numa rede televisiva de âmbito nacional que o denominou como “Projeto piloto de apoio às grá-

vidas da pandemia”, a reportagem passou nos vários canais e redes sociais dessa estação de televisão, 

durante dois dias, em horário nobre, gerando um feedback extremamente positivo a nível nacional, o 

que foi possível constatar pelos contactos que recebemos por parte de pessoas amigas, conhecidas e 

pares.  

O projeto foi também motivo de reportagem por parte de um jornal regional que destacou a sua 

pertinência e importância como resposta às necessidades em saúde mental da população. Foi ainda 

possível passarmos a mensagem da necessidade de combater o estigma na doença mental e falar aberta 

e corretamente sobre este tema tão importante e que afeta um tão significativo número de pessoas, 

sendo que qualquer pessoa, em qualquer momento da sua vida, pode passar por uma experiência de 

desequilíbrio ou doença mental. 

Na sequência desta projeção pública, receberam-se convites para apresentar o projeto, o que 

ocorreu nos seguintes fóruns: 

1. XII Congresso Sociedade Portuguesa Enfermagem de Saúde Mental - ASPESM “Saber mais, fazer 

melhor!” & IV Seminário Internacional de Investigação em Saúde Mental Felgueiras que decor-

reu de 27 a 29 de outubro de 2021, onde o projeto “Sincuidar mamã+família”, integrou o pro-

grama principal. 

2. Escola Superior de Saúde, Jean Piaget do Algarve, no âmbito da Unidade Curricular Enfermagem 

de Saúde Mental e Psiquiátrica, que decorreu no dia 22 de novembro de 2021. 

3. Escola Superior de Educação e Comunicação [ESEC] da Universidade do Algarve, tendo sido re-

alizada no âmbito do Curso de Mestrado em Educação Social, no dia 26 de janeiro de 2022 em 

Faro.  

4. Este projeto foi ainda apresentado no III Congresso da AUCC - Associação de Unidades de Cui-

dados na Comunidade, em 17 e 18 de março de 2022 na Figueira da Foz. 

 

 



Título | Saúde mental em contexto de pandemia. A intervenção do Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica, 

enquanto facilitador dos processos adaptativos ao longo do ciclo vital.  

 

73 
 

 

6.2. Perspetivas para a Continuidade do Projeto  

Existem perspetivas favoráveis quanto à continuidade do projeto, recentemente em 31/01/2022, 

foi rececionado um pedido oficial de replicação do projeto por parte de um Núcleo de Enfermeiros Es-

pecialistas em Saúde Mental, pertencentes a um ACES no norte do país. 

Prevê-se ainda a realização da segunda edição do projeto, já havendo neste momento utentes a 

aguardar o seu início. 

Como este trabalho não se esgotou aqui, pretende-se dar continuidade ao projeto, mantendo o 

contacto mensal com o grupo, através da realização de um encontro/convívio presencial ou virtual, com 

o objetivo de promover a interação social, partilha de experiências, avaliação subjetiva das participan-

tes, relativamente às melhorias obtidas e/ou dificuldades sentidas. Num próximo encontro abordar-se-

á o tema “Conjugalidade versus Parentalidade”. 

O grupo funcionará como grupo de suporte e na eventual replicação do programa, irá sendo 

alargado a novos elementos. 

Estas utentes manter-se-ão em acompanhamento por parte das unidades referenciadoras, as 

quais articularão com a EEESMP da UCC, caso seja identificada necessidade de apoio individual por parte 

desta profissional.  

Numa perspetiva de continuidade e aperfeiçoamento do projeto, com vista a determinar o seu 

impacto e avaliar os resultados sensíveis ao mesmo, foram definidos os seguintes indicadores de resul-

tados. 

TABELA 10-INDICADORES DE RESULTADOS 

Sa
ti

sf
aç

ão
 

 

Aumento do índice de satisfa-
ção com a vida. Escala, SWLS 
(valor superior ao inicial). 

       
   Nº de Utentes com aumento do 
   índice de satisfação com a vida       
      Nº total de Utentes inscritas 

No início e 
no fim do 
programa. 

Satisfação das utentes que con-
cluíram o programa; Questioná-
rio de Satisfação.  

    Avaliação qualitativa dos resultados do  
                        questionário 
 
          Nº total de Utentes inscritas 

No final do 
programa. 

Aumento do índice de autoes-
tima das utentes, Escala de Au-
toestima de Rosenberg (valor 
superior ao inicial). 

 
Nº de Utentes com aumento do índice de   
                         autoestima      
                                               
               Nº total de Utentes inscritas 

No início e 
no fim do 
programa. 

X 100 

X 100 

 

X 100 
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Si
n

to
m

as
 

 

Diminuição dos sintomas de an-
siedade relacionada com a Co-
vid 19. Escala CAS (valor inferior 
ao inicial). 

 
   Nº de Utentes com diminuição dos  
   sintomas de ansiedade relacionada  
                  com a COVID 19 
          Nº total de Utentes inscritas 

No início e 
no fim do 
programa. 

Diminuição dos sintomas de de-
pressão pós-parto. Escala PDSS 
(valor inferior ao inicial). 

    
   Nº de Utentes com diminuição dos 
     sintomas de depressão pós-parto 
          Nº total de Utentes inscritas 

No início e 
no fim do 
programa. 

C
o

m
p

o
rt

a-

m
en

to
s 

Diminuição do risco de suicídio 
nas utentes. Avaliação de risco 
de suicídio (valor inferior ao ini-
cial). 

   Nº de Utentes com diminuição  
             do risco de suicídio                   
 
       Nº total de Utentes inscritas 

No início e 
no fim do 
programa. 

 

E ainda: 

TABELA 11-INDICADORES DE RESULTADOS (CONTINUAÇÃO) 

A
d

es
ão

 

Adesão ao programa de 
psicoeducação. 

  Número de utentes nas sessões 
 

Número total de utentes inscritas 

No final 
do pro-
grama. 

C
o

n
h

ec
im

en
to

s 

 

Aumento do nível de co-
nhecimentos sobre estra-
tégias para diminuir a sin-
tomatologia depressiva. 
Questionário. (valor supe-
rior ao inicial). 

 
    Nº de utentes com aumento do nível de  
     conhecimentos sobre estratégias para  
     diminuir a sintomatologia depressiva  
 
          Nº total de Utentes inscritas 

No início e 
no fim do 
programa. 

Aumento do nível de co-
nhecimentos sobre estra-
tégias para diminuir a sin-
tomatologia ansiogénica. 
Questionário. (valor supe-
rior ao inicial). 

 
   Nº de Utentes com aumento do índice de   
                         autoestima      
                                               
               Nº total de Utentes inscritas 

No início e 
no fim do 
programa. 

Aumento do nível de co-
nhecimentos sobre estra-
tégias para promover a sa-
úde mental positiva. Ques-
tionário. (valor superior ao 
inicial). 

 
       Nº de utentes com aumento de  
      conhecimentos sobre estratégias  
 para promover a saúde mental positiva                                   
            
          Nº total de Utentes inscritas 

 No início e 
no fim do 
programa 

 

 

 

 

 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 

 

X 100 

 

X 100 
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Como propostas de melhoria para a continuidade deste projeto, considera-se que: 

• É de ponderar aumentar o número de utentes envolvidas, uma vez que se verificou um ab-

sentismo elevado. Dada a fase da vida em que se encontram estas utentes, têm de se dividir 

entre a sua vida familiar, os cuidados ao bebé e ainda muitas delas já retomaram à atividade 

profissional.  

• Realizar uma ou mais sessões dirigidas a grávidas, dando enfoque não só ao aspeto emoci-

onal como à gestão de expetativas. Idealmente integrar estas sessões no programa de Pre-

paração para a Parentalidade; 

• Realizar um rastreio sistemático junto das mulheres grávidas, direcionado nomeadamente 

para a sintomatologia ansiosa e depressiva durante a gravidez;  

• Propor à ARS a replicação deste projeto nos vários ACES da região;  

• Ceder o projeto a nível nacional de acordo com os pedidos rececionados;  

• Promover a criação e desenvolvimento de sinergias no cuidar, nomeadamente através da 

intercolaboração entre a autora e a sua orientadora clínica para que seja possível a prosse-

cução deste projeto com a realização de outras mais edições; 

• Prosseguir com a divulgação do projeto através da participação em congressos, seminários, 

universidades e outros fóruns que venham a endereçar o seu convite. 
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7. ANÁLISE REFLEXIVA DO PERCURSO  

 

 

 

                                        

FIGURA 8-CASTELO NO CÉU DE PIOTR DURA 1 

 

 

Ao terminar o primeiro estágio, a autora sentiu que o esforço que foi realizado valeu a pena, 

pois apesar das dificuldades e constrangimentos com que se deparou, constituiu uma experiência grati-

ficante e, as aprendizagens realizadas resultaram num crescimento tanto profissional como pessoal. 

 

 

1 https://wall.alphacoders.com/big.php?i=1011260 
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Quanto aos objetivos propostos, é seu entender, ter desenvolvido as competências comuns do 

Enfermeiro Especialista, de acordo com o Regulamento n.º 140/2019, Regulamento das Competências 

Comuns do Enfermeiro Especialista (OE, 2019). Bem como as competências específicas do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, tal como plasmado no Regulamento n.º 

515/2018 de Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e 

Psiquiátrica (OE, 2018).  

Esta experiência permitiu adquirir uma visão mais abrangente e integrada dos cuidados aos 

utentes com doença mental grave, ao mesmo tempo que foi possível constatar as dificuldades com que 

se debatem estes utentes e as suas famílias, nomeadamente no que se refere à inexistência de projetos 

e/ou programas de tratamento e reabilitação psicossocial, na comunidade, que para além de serem 

direcionados às necessidades dos utentes, contemplem também “ações que envolvam a família como 

foco sensível do processo terapêutico do doente.”  (Barbosa, 2019:45).  

Em contrapartida, no caso do utente com quem se realizou o caso clínico, até ali as intervenções 

terapêuticas centravam-se em consultas de Psiquiatria no sistema privado, sem envolvimento familiar, 

com longa distância temporal, sendo a abordagem centrada na terapêutica medicamentosa, na remis-

são sintomática por meio de psicofármacos e com ausência de cuidados individualizados, sendo esta 

realidade, uma tendência corroborada por Barbosa (2019). 

A autora valoriza muito as suas aprendizagens relativamente ao processo de construção da re-

lação de ajuda em saúde mental, a qual baseou nos princípios existencial-humanistas e foi sendo desen-

volvida ao longo da interação com o utente, tendo constituído a “chave” para alcançar os resultados 

esperados junto deste.  

Outra fonte de satisfação foi o facto de ter sentido que a realização deste processo de cuidados 

permitiu ao utente R., usufruir de uma abordagem psicoterapêutica que de outra forma seria difícil de 

ter acesso, dados os condicionalismos do serviço. Por outro, sente que pode ter feito a diferença na vida 

deste jovem adulto e espera sinceramente ter contribuído para o desenvolvimento de uma nova visão 

de si próprio como pessoa e que possa assumir o controlo da sua própria vida, adotando novos compor-

tamentos e atitudes que tornem a sua vida e dos que o rodeiam, mais feliz e produtiva. 

Após a realização do primeiro estágio ainda ficou mais claro, o objetivo de vir a apostar no de-

senvolvimento de projetos de âmbito comunitário com enfase na promoção da saúde mental e preven-

ção da doença mental.  
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Entre este estágio e o seguinte, devido ao encerramento dos campos de estágio, em conse-

quência da crise pandémica, passaram-se três meses de longa espera. Foi um período de grande 

incerteza quanto ao futuro. Também nesta altura foi necessário gerir expetativas e desenvolver a 

resiliência. 

No entanto, a conjuntura tornou-se mais favorável, surgindo a oportunidade de realizar o 

Estágio Final, num contexto desejado, uma unidade de cuidados na comunidade. 

Este estágio foi longo, intenso, muito trabalhoso, foram muitos quilómetros percorridos, foi re-

cheado de incertezas, mesmo no que se refere à possibilidade de conseguir realizá-lo. As condições não 

se apresentaram favoráveis no início, fazendo todo o sentido, o ditado popular, “sem ovos não se fazem 

omeletes”. Mas de facto o que aconteceu foi bem diferente, o que veio deitar por terra esta premissa.   

Todo o esforço e empenhamento despendidos, tornaram possível concretizar este trabalho que 

constitui a experiência académica mais rica e gratificante que a autora já vivenciou. Tanto pela diversi-

dade de experiências como pela riqueza das relações humanas que se estabeleceram, ao longo deste 

processo e sobretudo por ser, como que um sonho realizado, donde se destacam os seguintes aspetos:  

✓ A possibilidade de construir e implementar um projeto sensível às necessidades 

em saúde mental, em contexto de pandemia, junto de um público-alvo que se 

encontra numa fase chave da sua vida, como é o período perinatal, no início de 

um novo ciclo familiar, o que pode ter uma repercussão positiva no futuro, tanto 

da família como das crianças envolvidas.  

✓ Trabalhar com um grupo terapêutico, desenvolvendo competências nesta área.    

✓ A possibilidade de partilhar esta experiência com a orientadora clínica, com quem 

foi desenvolvido todo este trabalho, constitui uma experiência única pela riqueza 

das aprendizagens tanto a nível académico como a nível pessoal. 

Esta experiência exigiu por parte da autora, o desenvolvimento da compreensão de si própria, 

as suas motivações e mecanismos de defesa, este processo foi sendo gradualmente realizado ao longo 

do percurso e foi decisivo para o alcançar das competências necessárias para desempenhar de forma 

adequada o papel de dinamizadora do grupo terapêutico.  

Tratou-se literalmente de uma saída da zona de conforto, para, de forma proativa trabalhar so-

bre si própria. Este processo permitiu a aquisição de uma certa segurança pessoal e versatilidade, facili-

tadoras do estabelecimento de uma relação calorosa e de aceitação. Tal como afirmam Guerra et al 

(2013), para o facilitador de dinâmica de grupos, o melhor instrumento é a sua “personalidade e a sua 

própria conduta” (Guerra et al, 2013:43).  
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Envolvida no seu próprio processo de mudança e procurando desenvolver as suas competências 

como EEESMP e facilitadora de grupos terapêuticos, a autora buscou as ferramentas necessárias de 

forma a ultrapassar algumas dificuldades sentidas. Deste modo frequentou um curso de formação pro-

fissional de Inteligência Emocional, Motivação e Criatividade, ministrado por Cognos-Formação e De-

senvolvimento Pessoal, que decorreu entre 17, a 30 /08/2021, num total de cinquenta horas e o qual 

concluiu com uma classificação de vinte valores. Frequentou ainda, aulas de voz, de forma a otimizar a 

sua comunicação em público. 

Outro aspeto a valorizar foi o “espaço e processo criativos” que foi possível vivenciar durante 

esta experiência, tanto no conseguir encontrar soluções de forma a transpor os obstáculos que se foram 

apresentando, nomeadamente ter sido possível encontrar um espaço para executar o programa, como 

pela produção de todos os materiais de divulgação e apresentações utilizadas.   

As competências ao nível do Desing Gráfico que a autora foi desenvolvendo, permitiu maior 

qualidade ao nível da imagem, de forma a poder fazer as respetivas produções de forma autónoma o 

que facilitou o alcançar dos timings previstos, não sendo necessário estar dependente de outrem para 

o fazer, com todo o processo que tal implicaria. Esta experiência culminou na inscrição num curso pro-

fissional de Desing Gráfico.   

Adicionalmente foram ainda produzidos dois trípticos com vista à sensibilização pública, assina-

lando respetivamente o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, observado em 10 de setembro e o Dia 

Mundial da Saúde Mental, em 10 de outubro. 
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8. CONCLUSÃO  

   

Este relatório pretendeu descrever, fundamentar e refletir sobre o percurso realizado aos longo 

dos dois estágios onde se desenvolveu a intervenção clínica e que constituíram o caminho para a aqui-

sição das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, de acordo com o Regulamento n.º 

140/2019 da Ordem dos Enfermeiros (OE, 2019) assim como as competências específicas do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, de acordo com o Regulamento n.º 

515/2018, de Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e 

Psiquiátrica. 

O contexto pandémico à semelhança de uma enorme pedra/obstáculo no caminho, influenciou de 

forma decisiva a forma como todo este percurso se realizou. Todas as vivências e processos, foram con-

dicionados por este contexto, tanto na perspetiva dos utentes como na do enfermeiro. 

Realizou-se o enquadramento teórico, o qual se denominou como cenário pandémico. Desta forma 

procurou-se compreender de forma mais aprofundada a situação social e humana, vivenciada e sentida 

em época de pandemia, bem como o seu impacto, nomeadamente ao nível da saúde mental. 

 As pessoas mais vulneráveis, são aquelas para quem este impacto, ainda é mais acentuado, donde 

se destacam os indivíduos com doença mental prévia e as mulheres no período perinatal.  

O referencial teórico para o desenvolvimento deste projeto de intervenção clínica forneceu as 

ferramentas e a base de sustentação de todo o trabalho prático desenvolvido, estabelecendo-se uma 

harmonia entre estas duas vertentes em “diálogo” constante, resultando uma prática clínica baseada na 

evidência.  

Assim, tendo como bagagem os modelos teóricos de enfermagem, a metodologia do processo 

de cuidados, a experiência profissional e pessoal prévias, os sonhos, motivações e a sua própria perso-

nalidade, a autora percorre este caminho de aquisição e desenvolvimento de competências, tendo como 

“itinerário” o seu projeto de intervenção clínica “A intervenção do Enfermeiro Especialista em Saúde 

Mental e Psiquiátrica enquanto facilitador dos processos de adaptação ao longo do ciclo vital” e como 

“destino” ou objetivo final, tonar-se EEESMP e mestre em Enfermagem. 

Determinada a prosseguir no grande objetivo, empreende o desenvolvimento da intervenção 

clínica em dois contextos que considera importantes para a sua aprendizagem e desenvolvimento pes-

soal e profissional, o internamento hospitalar e o contexto comunitário.  
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No primeiro, a prestação de cuidados foi individualizada, no segundo, foi realizada com um 

grupo de utentes, aplicando-se um programa psicoeducativo. Em ambos os contextos o objetivo cen-

trava-se em capacitar a pessoa com doença mental grave ou comum, ou em risco de vir a ter doença 

mental, para o desenvolvimento de processos adaptativos eficazes, durante as transições. 

Foi na interação com os utentes, no decurso da prática clínica, que aconteceu a verdadeira trans-

formação.  

Recorrendo à metáfora da pedra no caminho, foi aqui que se talhou a pedra e se lapidaram as 

arestas. Utentes e enfermeira foram transformados por meio das intervenções clínicas e da relação de 

ajuda, que se estabeleceu no decurso da aplicação do processo de cuidados. Sendo o produto final, 

alcançado com a melhoria da situação inicial dos utentes e ainda do seu bem-estar, o que representa, 

ganhos em saúde.   

Quanto às dificuldades sentidas, foram sendo abordadas ao longo deste trabalho, no entanto 

foram superadas pela mobilização de recursos adaptativos saudáveis como resiliência, empenho e de-

dicação, o que foi decisivo para chegar até aqui, com a conclusão do relatório. 

Ao elaborar este relatório, refletindo sobre o seu percurso, o processo de desenvolvimento de 

competências e sobre si própria, a autora juntou as últimas pedras que poliu, completando assim o seu 

“castelo”, ou seja, reconheceu em si própria o ter-se tornado EEESMP.  

O reconhecimento veio também do exterior, através da visibilidade alcançada pelo projeto de-

senvolvido no estágio final, o qual gerou impacto a nível nacional e que, pelo feedback recebido, da 

parte do público em geral e dos pares, fez retornar, um sentimento muito gratificante de dever bem 

cumprido, o que pode ser traduzido em palavras, por: “Estou no caminho certo!” ou ainda, “O meu 

Castelo está construído!”. 

Este percurso foi um rastilho para os projetos futuros que se pretendem desenvolver na área da 

saúde mental, nomeadamente em contexto comunitário, ao nível da Rede Social e Envelhecimento 

Ativo, direcionados à Promoção da Saúde Mental, Prevenção da Doença Mental e Combate ao Estigma.  

Na altura da conclusão deste relatório a autora encontra-se a implementar o projeto “+Família, 

Projeto de Apoio à Parentalidade”, do qual é coautora, no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção 

Precoce na Infância. 
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Encontra-se também em fase de negociação com os seus superiores hierárquicos de forma a 

obter autorização para implementar a segunda edição do programa “SinCuidar mamã+família” em par-

ceria com a EEESMP que foi sua orientadora clínica. Pretende ainda elaborar um manual de aplicação 

do projeto, com vista à sua replicação. 

Também a participação em grupos focais tem sido uma experiência nova e enriquecedora, até 

ao momento já recebeu alguns convites para participar, tendo integrado dois grupos focais no âmbito 

de dois trabalhos de Doutoramentos na área da Saúde Mental. 

Ao terminar este percurso, é com grande satisfação que a autora se consciencializa de que como 

EEESMP, pretende direcionar a sua atividade para o trabalho com grupos terapêuticos, área em que 

pretende aprofundar conhecimentos, continuar a desenvolver competências, gerando sinergias no cui-

dar.    

  Ao concluir este relatório de estágio, considera-se que os objetivos do trabalho foram alcança-

dos, refletindo-se nas aprendizagens daí decorrentes e assim estar fundamentada, a aquisição das Com-

petências Comuns do Enfermeiro Especialista, de acordo com o Regulamento n.º 140/2019 da Ordem 

dos Enfermeiros (OE, 2019), assim como as competências específicas do EEESMP, de acordo com o Re-

gulamento n.º 515/2018, de Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

Saúde Mental e Psiquiátrica (OE, 2018), conducentes ao grau de Mestre em Enfermagem de acordo com 

o Decreto-Lei nº 65/2018, publicado em Diário da República nº157/2018, 1ª Série. Nº 157 de 16 de 

agosto de 2018.  
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 NOTA INTRODUTÓRIA  

 

O presente trabalho, insere-se no âmbito do Estágio 1, do Curso de Mestrado em Enfer-

magem, área de especialização em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, o qual foi reali-

zado numa Unidade de Internamento de Doentes Agudos de um Departamento de Psiquiatria e 

Saúde Mental.  

Com a elaboração deste trabalho, pretende-se apresentar a situação do utente R., bem 

como seu plano de intervenção terapêutica.  

O utente R tem 27 anos de idade, é nacionalidade portuguesa e reside na área de abran-

gência do Hospital, tem diagnóstico de Perturbação Bipolar e está internado compulsivamente. 

Este é o segundo internamento no espaço de 1 mês.  

A escolha deste utente deve-se à sua idade jovem e a orientação do presente projeto se 

direcionar para a promoção do Recovery, o qual tem como objetivo ajudar a pessoa com doença 

mental, a compreender e a lidar melhor com sua doença, minimizando os sintomas, prevenindo 

as recaídas, reconhecendo e desenvolvendo capacidades, de forma a contribuir para a sua capa-

citação para uma vida o mais independente e autónoma possível.  

Começaremos por abordar o quadro conceptual que norteará as intervenções junto da 

pessoa com doença mental e sua família, o conceito de Recovery e o modelo teórico de enferma-

gem Tidal Model. Seguidamente far-se-á uma abordagem ao quadro teórico da Perturbação Bi-

polar, apresentação do utente e por fim apresentar-se-á o plano de intervenção terapêutica no qual 

se realizou um levantamento dos diagnósticos e as respetivas intervenções de enfermagem.  

Com a conjugação entre os conhecimentos teóricos, a prática clínica e a reflexão neces-

sária, pretende-se realizar as aprendizagens e adquirir as competências de Enfermeiro Especia-

lista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica [EEESMP], definidas no Regulamento de 

Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psi-

quiátrica.  

A elaboração do presente trabalho rege-se pela Norma American Psychological Associa-

tion [APA] e encontra-se redigido ao abrigo do novo acordo ortográfico. 
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1. APRESENTAÇÃO DO UTENTE  

 

R.M., 27 anos, nasceu em 1993, tem nacionalidade portuguesa e reside na área de abran-

gência deste hospital. Tem o 9º ano de escolaridade (11º ano incompleto), é solteiro e está de-

sempregado.  

Desde 15/11/2020 está internado compulsivamente por episódio maníaco, devido a hetero 

agressividade, dirigida à mãe. O utente esteve internamento pela primeira vez em 2015 e tem 

outro internamento recente neste serviço em 19/10/2020. Na admissão, segundo os registos ela-

borados no serviço de urgência, apresentava-se sem insight para a situação clínica, sem alterações 

da consciência nem da memória. Atenção era captável e fixável.  

Apresentava alteração do pensamento com ideias delirantes persecutórias e de grandeza, 

tinha ainda aparentes alterações da perceção com postura sugestiva de produção alucinatória au-

ditiva. Discurso sem alterações e elação do humor. Ao nível das emoções e afetos apresentava-

se irritável.  

O utente apresentava-se com integridade cutânea mantida e sem alterações ao nível da 

eliminação vesical. Sinais vitais dentro dos parâmetros normais. R. mantinha-se independente 

para o autocuidado, sem limitação na mobilidade e estado nutricional adequado e sem risco de 

fuga ou hétero agressividade.  

Já no serviço de internamento a sua principal queixa era o facto de estar ali por “culpa da 

mãe” sic. Como antecedentes psiquiátricos é de referir que, R. Aos 21 anos teve uma depressão, 

a qual relaciona com a pressão que sentia no trabalho, afirma que os colegas praticavam 

“bulliyng” sic.  

Nessa altura R. começou a ser seguido em consulta de Psiquiatria no sistema privado, por 

uma médica que o segue até ao momento presente. R. diz ter melhorado, voltando a descompen-

sar novamente aos 22 anos, em 2015, esteve internado e terá sido nessa altura que lhe foi diag-

nosticada Perturbação Bipolar.  

O utente relaciona este episódio de descompensação com alguma substância que lhe terão 

colocado numa bebida intencionalmente, possivelmente colegas de trabalho que segundo ele, o 

invejavam.  

O utente vive com a mãe e dois dos 3 irmãos, o pai e o irmão mais velho estão a trabalhar 

no estrageiro. O utente tem tido trabalhos temporários na área da hotelaria, restauração e cons-

trução civil. Teve uma rotura amorosa recentemente, um relacionamento que durou cerca de um 

ano, período em que segundo a mãe, esteve compensado. Este relacionamento terá terminado por 
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imposição do pai da companheira, o qual terá ameaçado o utente de morte, esta ameaça também 

foi feita por um primo da ex. companheira, o qual era “amigo” de R. (esta situação foi confirmada 

pela mãe).  

O utente justifica o seu estado atual com a pressão que alegadamente sente por parte da 

mãe, referindo que esta não lhe dá dinheiro e que grita muito com ele, acusando-o de ir comprar 

droga. Diz sentir-se desesperado pois não consegue contactar com o pai que está em África, a 

mãe ter-lhe-á tirado o telemóvel.  

Segundo informação fornecida pela mãe, nas últimas semanas R. deitava-se às 3.00h da 

manhã e levantava-se às 6.00h, saía de casa e dizia que ia trabalhar, “anda com traficantes de 

droga” sic., um deles com antecedentes criminais.  

Proferia frequentemente ameaças à mãe como “se não me deres dinheiro vais ver o que 

te acontece” sic, dava murros nos objetos lá de casa.  

Quanto ao acompanhamento psiquiátrico, R. tinha consulta de Psiquiatria três vezes por 

semana. O utente tem fraca adesão à medicação e tem consumos regulares de cannabis e cocaína, 

dos quais apenas confirma o consumo de cannabis ao final do dia “é como uma recompensa para 

mim” sic. 
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2. RECOVERY (RECUPERAÇÃO) 

 

O conceito de Recovery (recuperação em português), é uma abordagem orientada para a 

recuperação em saúde mental e psiquiatria, que teve origem nos movimentos sociais impulsio-

nados por organizações de direitos humanos na década de 1970; começou como uma forma de 

contrariar o estigma e exclusão social, sentidos pelas pessoas que experienciam a doença mental, 

(Băcilă & Rusu, 2018), estabelecendo-se internacionalmente nos anos 80, como novo paradigma 

na Saúde Mental.  

Este movimento, surgiu na sequência da desinstitucionalização em massa dos doentes 

psiquiátricos, que teve início na Europa nos anos 60, pois verificou-se que após o retorno à co-

munidade, as pessoas com doenças mentais graves, muitas vezes acabavam sem casa, emprego 

ou suporte social, o que as deixava vulneráveis e estigmatizadas.  

Estes problemas permanecem desproporcionalmente prevalentes entre as pessoas com 

doenças mentais graves ainda nos dias de hoje. (Whitley, Palmer & Gunn, 2015). O conceito de 

Recovery, acompanha a mudança de paradigma que os cuidados na área da saúde mental e psi-

quiatria têm vindo a sofrer nas últimas décadas, verificando-se a passagem gradual “de uma ideia 

de hospitalização e internamento prolongado, para a noção de que a comunidade é o espaço ideal 

para o tratamento e prevenção de problemas” (Candeias et al. 2019:19).  

Esta visão reúne consenso internacional sendo aceite que a pessoa com doença mental, 

realize o seu processo de Recovery no ambiente em que se insere, rodeada das coisas e pessoas 

que lhe são familiares. Os internamentos hospitalares surgem como necessários em casos de 

“agudização e identificação primária de doença, todavia, a tendência visa a que sejam utilizados 

estes serviços apenas quando se apresentarem absolutamente indispensáveis.” (Candeias et al. 

2019:19).  

“O recovery é definido como um processo profundamente pessoal, de redescoberta de um 

novo sentimento de identidade, de autodeterminação e fortalecimento pessoal para viver, parti-

cipar e contribuir para a comunidade” (Deegan, 1988; Leete, 1988; Ahern & Fisher, 1999), cita-

dos por (Duarte, 2007: 127).  

São consideradas duas linhas orientadoras no processo de Recovery, a primeira aponta 

para o trabalho individual por parte da pessoa com doença mental, a qual não pode ser substituída 

pois é ela que vivencia a sua experiência de doença mental.  

A segunda linha orientadora considera que o processo de Recovery é um caminho indivi-

dual e único, sendo por isso vivenciado de forma diferente por cada pessoa. (Slade, 2011), citado 
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por (Candeias et al. 2019:21). Ficamos assim com a ideia central de que sendo um processo 

pessoal, não existem regras para o seu desenvolvimento pois está intimamente ligado à individu-

alidade de cada pessoa, às suas capacidades, potencialidades e desafios.  

Por outro lado, o conceito de Recovery “ultrapassa as noções de cura e de remissão de 

sintomas como objetivos para o tratamento do sofrimento mental e está embasado na recuperação 

da esperança, reaquisição de algo perdido com a doença e melhora na qualidade de vida” (Bac-

cari, Campos & Stefanello, 2015).  

De acordo com Canada (2016) o processo de Recovery envolve quatro domínios essen-

ciais: a esperança que é considerada o catalizador do processo de Recovery, a autoidentidade, a 

qual requer o desenvolvimento de uma identidade positiva através do autoconhecimento e do 

conhecimento da doença, um sentido na vida que implica o reequacionar dos objetivos de vida 

existentes anteriormente e ainda a responsabilidade pessoal que inclui a capacidade de assumir 

responsabilidade pela própria vida, a gestão do bem-estar pessoal, da medicação e a autonomia 

relativamente às próprias escolhas de vida o que inclui solicitar ajuda e apoio dos outros quando 

necessário.  

Relativamente aos serviços de saúde mental, (Slade 2012:11) afirma que a maioria está 

organizada de forma a atingir a recuperação clínica, no entanto, apoiar o Recovery requer uma 

mudança de paradigma por parte dos profissionais, implicando um direcionamento para a pro-

moção do bem-estar, de forma, a que os paradigmas dos profissionais se tornam parte integrante 

de uma compreensão global da pessoa.  

Apoiar a recuperação pessoal é uma das competências específicas do EEESMP, tal como 

plasmado no Regulamento n.º 515/2018 da Ordem dos Enfermeiros, onde se lê que compete ao 

EEESMP promover a “reabilitação psicossocial de pessoas com doença mental, com o intuito de 

atingir a sua máxima autonomia e funcionalidade pessoal, familiar, profissional e social, através 

do incremento das competências individuais, bem como da introdução de mudanças ambientais” 

(Ordem dos Enfermeiros [OE], 2018:21430). 
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3. O TIDAL MODEL (MODELO DAS MARÉS) 

 

O Tidal Model, em português o modelo da maré, foi o primeiro modelo teórico desenvol-

vido por enfermeiros de saúde mental, enquadra-se na perspetiva existencial humanista, pois 

centra-se na pessoa e na sua experiência com doença mental e é um modelo de enfermagem 

orientado para o Recovery.  

Para Phil Barker, as pessoas e as narrativas das suas histórias de vida, constituem a base 

para o cuidado em Saúde Mental (Freitas et al., 2020). Explorar a história de vida da pessoa é 

uma forma de promover o envolvimento no seu próprio processo terapêutico, cuja construção é 

feita a partir da experiência vivida e narrada pela própria pessoa (Barker & Buchanan-Barker, 

2005).  

Esta visão representa uma alternativa significativa às teorias de saúde mental convencio-

nais, pois promove os benefícios da participação ativa da pessoa com problemas de saúde mental 

no seu próprio tratamento.  

A Teoria da Maré fundamenta-se no valor inerente de cada indivíduo e no seu potencial 

de mudar, além da capacidade de autonomia na produção de saúde. O modelo ajuda as pessoas a 

recuperarem as suas histórias, os seus problemas como seres humanos, sendo este um primeiro 

passo para a recuperação das suas vidas (Barker & Buchanan-Barker, 2015:9).  

O modelo pode ser usado em pessoas de qualquer idade, condição social ou cultural, está 

atualmente a ser utilizado para facilitar a recuperação tando de jovens, como adultos ou idosos, 

num largo espetro de sociedades e culturas (Barker & BuchananBarker, 2015:10).  

Foi com base na metodologia deste modelo, que fui desenvolvendo as várias interações 

com o cliente R., com quem fui construindo gradualmente uma relação de confiança. 
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4. PERTURBAÇÃO BIPOLAR  

 

As perturbações mentais têm um impacto negativo em várias áreas da vida da pessoa, 

afetando a vida pessoal, familiar, profissional e social, estando ainda fortemente associadas ao 

estigma e discriminação, como é o caso de Portugal.  

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OECD/EU, 2018:21), a perturbação bipolar encontra-se entre as doenças mentais graves, afe-

tando quase 5 milhões de pessoas na Europa, o que corresponde a 1,0% da população. Tradicio-

nalmente designada por Doença Maníaco-Depressiva, a Perturbação Bipolar, é uma doença men-

tal crónica “caracterizada por oscilações do humor, da depressão profunda à euforia extrema 

(mania)” (Townsend, 2011: 542), no decurso da doença, estas crises vão sendo intercaladas por 

períodos de eutimia.  

Poderá haver um padrão sazonal, associado ao início dos sintomas e a frequência e gra-

vidade das crises, podem variar (Marques, 2020).  

A Perturbação Bipolar está associada a altas taxas de morbilidade e mortalidade, o que a 

torna numa das principais causas de deficiência entre jovens e em pessoas em idade produtiva 

(Vieta et al., 2018). As alterações do humor (depressão ou mania) afetam significativamente as 

sensações, as emoções, o pensamento, a capacidade de concentração, a atividade psicomotora e 

o comportamento da pessoa e implicam habitualmente um prejuízo ao nível da funcionalidade e 

autonomia.  

De acordo com a 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

[DSM-V] (American Psychiatric Association [APA], 2014:123), são descritos dois tipos princi-

pais de Perturbação Bipolar: Perturbação Bipolar Tipo I: “definida por períodos de mania que 

duram pelo menos sete dias, ou por sintomas de mania que são tão severos que necessitam de 

hospitalização imediata”.  

“Geralmente, os episódios depressivos também ocorrem, com uma duração de pelo me-

nos 2 semanas. É ainda possível ocorrerem episódios depressivos com características mistas, isto 

é, ter sintomas de depressão e mania em simultâneo.” (Associação de Apoio aos Doentes De-

pressivos e Bipolares [ADEB], 2016:1). 

 Perturbação Bipolar Tipo II: “Caracterizada por episódios recorrentes de depressão ma-

jor, com a ocorrência episódica de hipomania.” (Townsend, 2011: 544).  

A pessoa nunca apresenta episódios com critérios de mania ou sintomatologia mista. No 

episódio maníaco o humor está elevado, expansivo ou irritável, habitualmente descrito por humor 
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disfórico, podem estar presentes sintomas psicóticos como delírio e alucinações e a atividade 

motora é excessiva. É frequente haver um comprometimento acentuado no funcionamento ocu-

pacional, bem como nas relações sociais e familiares, a hospitalização pode ser necessária como 

forma de evitar danos à própria pessoa ou a outros (Townsend, 2011: 543).  

Ainda segundo (Townsend, 2011) a hipomania é um grau mais ligeiro deste quadro clí-

nico sintomático, “não é suficientemente grave para causar um prejuízo acentuado no funciona-

mento social ou ocupacional ou tornar necessária a hospitalização e estão ausentes as caracterís-

ticas psicóticas” (Townsend, 2011: 543). 

O quadro clínico da depressão associada à perturbação bipolar é descrito como sendo 

idêntico ao da perturbação depressiva major, sendo que “o cliente deverá ter uma história de um 

ou mais episódios maníacos” (Townsend, 2011: 543).  

Uma outra forma de manifestação dos sintomas pode incluir estados de humor de alter-

nância rápida (euforia, irritabilidade, tristeza), os quais são acompanhados por sintomas associ-

ados tanto à depressão como à mania.  

Neste caso trata-se de Perturbação Bipolar Mista. Também esta perturbação pode causar 

prejuízos acentuados no funcionamento social ou ocupacional tornando-se necessária a hospita-

lização, podem também verificar-se estados psicóticos (Townsend, 2011: 543).  

De acordo com o relato do cliente R., acerca da sua experiência de doença mental, o 

padrão descrito enquadra-se nos critérios da Perturbação Bipolar Tipo I, com longos períodos de 

depressão habitualmente no verão, alguns episódios de hipomania e outros de mania que reque-

reram internamentos. 
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5. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

O “Processo de Avaliação Diagnóstica” é tido como um todo e, segundo Lopes (2006), con-

siste na “avaliação/reavaliação da situação do doente/família, na conjugação variável das pers-

petivas vivencial, biomédica, e de ajuda, feita de modo contínuo, sistemático, dinâmico e inte-

grado nos cuidados” Lopes (2006).  

Este processo tem como foco o doente e a família, sendo o doente o foco principal. A família, 

é foco por intermédio do doente e tem ainda um papel de corresponsável pelos cuidados, princi-

palmente quanto o doente está em casa.  

Tem como finalidade compreender a forma como o doente vive a doença, pelo que o enfer-

meiro precisa de “compreender os sinais e sintomas, e a ajuda que a pessoa precisa para tentar 

ultrapassar as dificuldades colocadas pela situação” Lopes (2006). Aqui o enfermeiro utiliza a 

sua capacidade de compreensão nestas três vertentes, realizando um “processo de raciocínio clí-

nico, que culmina num diagnóstico descritivo sistematicamente atualizado” Lopes (2006).  

O “Processo de Avaliação Diagnóstica” é uma componente do processo de enfermagem, o 

qual não pode existir sem uma forma de avaliação diagnóstica. 

Assim sendo no “Processo de Avaliação Diagnóstica” estão presentes três perspetivas: vi-

vencial, biomédica e de ajuda e é sobre estas perspetivas que a enfermeira procura perceber a 

evolução da situação do doente. Este processo tem caráter contínuo, sistemático e dinâmico, 

sendo que após a entrevista de admissão ou primeira entrevista, não existe propriamente um mo-

mento específico dedicado à avaliação e outro à intervenção. A avaliação vai sendo feita de forma 

sistemática sempre ancorada na informação que já se conhece previamente, o que permite um 

aprofundamento sistemático do conhecimento e uma avaliação também sistemática.  

O “Processo de Avaliação Diagnóstica” encontra-se imbrincado na ação da enfermeira, junto 

do doente e família, consistindo por si só numa intervenção com caráter terapêutico, pela de-

monstração de interesse e preocupação, ao mesmo tempo que proporciona à pessoa e à família 

um espaço para a verbalização das suas preocupações.  

Este processo tem início antes mesmo do primeiro encontro entre a enfermeira e o doente, 

com a recolha de informação biomédica ou outra que a enfermeira realize.  
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É ainda de referir que o “pano de fundo” para o “Processo de Avaliação Diagnóstica”, assim 

como para todo processo de enfermagem, é a relação de ajuda que o enfermeiro estabelece com 

os seus clientes e famílias. De acordo com (Phaneuf, 2005), a relação de ajuda é “uma troca tanto 

verbal como não verbal que ultrapassa a superficialidade e que favorece a criação do clima de 

compreensão e o fornecimento do apoio que a pessoa tem necessidade no decurso de uma prova” 

(Phaneuf, 2005: 324).  

A mesma autora, considera que o enfermeiro para estabelecer uma relação de ajuda deverá 

apresentar determinados requisitos, tais como: a presença, a vontade de não julgar, a não direti-

vidade da entrevista, a centralização na pessoa a ajudar, a escuta e a consideração positiva, sendo 

principais atitudes ou habilidades necessárias ao estabelecimento da relação de ajuda, a aceitação, 

o respeito, a empatia, a autenticidade, a congruência e a confrontação. 

 

5.1 Entrevista clínica no contexto do processo de avaliação diagnóstica 

A entrevista de admissão, ou o primeiro encontro formal, assume especial importância no 

“Processo de Avaliação Diagnóstica”. Neste momento tenta-se perceber o que o doente sabe, o 

que o preocupa e quais as suas capacidades e estratégias, comparando esta informação com os 

dados previamente recolhidos. 

 Esta informação vai sendo atualizada em cada reencontro, de forma perceber-se a evolução 

do doente sob o ponto de vista biomédico e vivencial e também na perspetiva de ajuda, isto é 

coincidente com o “Processo de Intervenção Terapêutica de Enfermagem”. 

A Entrevista representa um diálogo verbal e não-verbal entre os dois elementos participan-

tes, ao longo dos quais ambos utilizam determinados modos de fazer e estar, em função da com-

preensão dos seus papéis, do contexto, das suas características, do assunto abordado, dos objeti-

vos e do tempo acordado (Chalifour, 2008). 

O “Processo de Avaliação Diagnóstica” inicia-se mesmo antes do primeiro contacto presen-

cial com o utente, o enfermeiro fará uma preparação prévia, o Planeamento da Avaliação no qual 

deverá ter em conta os seguintes aspetos: 

• Preparação pessoal (do enfermeiro) 
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• Tipo de entrevista - Escolha da técnica (grau de diretividade)  

• Recolha de informação prévia- consultas as fontes disponíveis, ex: proc. Clínico  

• Local  

• Formas de registo dos dados  

• Questões éticas 

A Entrevista de Avaliação Clínica, de acordo com (Lopes, 2020) é composta por 4 fases:  

1ª Fase - Definição de papéis e espaços  

• Acolhimento  

• Apresentação pessoal  

• Posicionamento dos atores  

• Clarificação dos papéis, objetivos da entrevista 

O enfermeiro apresenta-se e cria disponibilidade para conhecer a pessoa. Este é um momento 

de conhecimento mútuo entre 2 seres humanos face-a-face. 

2ª Fase - Nesta fase o enfermeiro procede à entrevista clínica tendo em conta duas pers-

petivas:  

A Perspetiva do utente: 

O enfermeiro procurará colher dados acerca do que o utente sabe, pensa e sente, quais as 

suas preocupações, estratégias e capacidades.  

Perspetiva do Enfermeiro: 

O enfermeiro observa a pessoa, escuta-a, colhe dados, toma consciência das suas expetativas 

e necessidades, simultaneamente está atento ao que pensa, sente e manifesta, procurará colher 

dados relativos às seguintes áreas:  

• História pessoal e familiar  

• Apresentação e postura  

• Mímica, expressão e motricidade  

• Contacto e linguagem 

• O estado de consciência – reflexibilidade, clareza e orientação  

• A consciência de si  



Caso Clínico 

 

 
 

• A consciência do corpo  

• Os impulsos e vontade  

• O Humor  

• Os afetos  

• As emoções 

• A forma de pensamento  

• Conteúdos do pensamento  

• Representação e memória  

• Senso-perceção 

 Observação Física:  

• Capacidade de autocuidado 

• Dados fisiológicos  

• Integridade da pele e mucosas  

• Controle de esfíncteres 

 Medicação prescrita 

Efeitos dos comportamentos/sintomas sobre:  

• A performance no trabalho  

• A performance na escola  

• Relação e interação com os outros (cônjuge, colegas de trabalho, família, vizinhos, 

rede de apoio)  

• Envolvimento da família  

• Envolvimento nas atividades 

3ª Fase - Encerramento 

• Explicações  

• Continuidade 

• Compromisso 

4ª Fase - Análise e Diagnóstico  

• Análise da interação  

• Análise dos dados  
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• Diagnóstico - CIPE 

 

Para a realização da entrevista clínica ao cliente R., optei pela entrevista formal, não es-

truturada, definindo as questões, com base na Avaliação Holística (The Holistic Assessment) de 

Barker & Buchanan-Barker (2005), seguida do relato da história de vida. 

 

Assim sendo passo a enumerar as perguntas: 

 1. O que o trouxe a este serviço?  

 (Esta pergunta tem como objetivo perceber se a pessoa tem insight ou não, e como está 

a vivenciar a sua situação no momento presente).  

 

2. De um modo geral que efeito tem este acontecimento em si e na sua vida? 

(O objetivo é perceber as repercussões que este acontecimento tem na vida da pessoa).  

 

3. Como é que este acontecimento influenciou a sua relação com as outras pessoas (famí-

lia, amigos e outros)?  

(O objetivo desta pergunta é perceber em que medida esta situação afeta as relações da 

pessoa com os seus familiares, amigos e outros).  

 

4. Como se sente agora?  

(O objetivo é explorar o contexto emocional atual).  

 

5. O que gostaria que acontecesse na sua vida agora?  

 (O objetivo desta pergunta é perceber que tipo de ajuda a pessoa julga ser apropriada à 

sua situação).  

 

Estas perguntas serviram de guião para a entrevista pois tratando-se de questões abertas, 

podem permitir a expressão de um largo registo de informações por parte do utente. De acordo 

com Phaneuf (2005), o enfermeiro, escuta a pessoa e observa-a procurando chegar a uma inter-

pretação quanto às suas dificuldades, validando-a posteriormente junto da pessoa. 

Como o processo de enfermagem se desenvolve de modo contínuo, guardaria para um 

outro momento a recolha de dados que não fosse possível obter nesta entrevista nomeadamente 

a história pessoal e familiar, bem como a aplicação de instrumentos de avaliação que viessem a 

ser identificados como adequados.  
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Com esta avaliação pretendo delinear o plano individual de intervenção, com a participa-

ção e o envolvimento do cliente. 

 

5.2 História pessoal do utente  

 

A colheita de dados foi elaborada em vários momentos, tendo sido solicitada a colabora-

ção do utente para a elaboração deste estudo de caso. Grande parte das interações decorreram, na 

presença de outros utentes com quem o cliente R. partilhava o quarto.  

As condições de ausência de privacidade decorreram das normas impostas pelo plano de 

contingência do serviço, no âmbito da pandemia por Coronavírus SARS-COV-2 2019 (Covid 

19), as quais impedem que os utentes saiam dos quartos, apesar disso, o cliente aceitou ser entre-

vistado nessas condições.  

História Pessoal do cliente R. a partir da narrativa do utente com alguns dados fornecidos 

pela mãe deste: O utente declara ter nascido de parto normal, terá sido uma gravidez desejada. A 

mãe afirmou que na altura em que R nasceu estava muito preocupada com o seu segundo filho 

que tinha graves problemas de saúde.  

No entanto, R. mamou em bebé. Cerca dos 3 anos de idade, começou a apresentar altera-

ções no controle do esfíncter anal que na altura não foi identificado como encoprose, o que mais 

tarde veio a acontecer.  

Cerca dos 7 anos foi acompanhado por uma psicóloga, nessa altura terá sido também 

identificado perturbação de déficit de atenção, R. chegou a ser medicado com Ritalina, Cloridrato 

de Metilfenidato. Frequentou o Jardim de Infância e com 6 anos, R. entrou para o primeiro ciclo, 

afirma que tinha boas relações com os colegas e professoras. Teve consultas de psicologia ao 3º 

ano de escolaridade, não se lembrando do motivo pelo qual fazia tais consultas.  

Nesta altura R. começa a exaltar-se ao referir que a mãe lhe tinha dito que essa psicóloga 

terá afirmado que ele “não tinha sentimentos” sic. e que iria ser “um poço de problemas quando 

fosse grande” sic. Sempre que falava na mãe R. exaltava-se dizendo que esta grita e ameaça-o 

constantemente.  

R. afirma que na escola tinha boas notas, exceto na disciplina de matemática, que consi-

dera ser difícil, nomeadamente no que se refere à resolução de problemas, admitiu que tinha 

dificuldade em memorizar os conteúdos escolares, segundo R. estas dificuldades foram sentidas 

sobretudo a partir do 4º ano.  
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No 4ºano de escolaridade ingressou no conservatório, no 5º ano R. frequentava o ensino 

articulado tendo bons resultados na área musical, no entanto afirma que tinha dificuldades de 

aprendizagem nas disciplinas regulares. O utente refere ainda que ter um bom desempenho na 

área desportiva, segundo ele “o melhor em tudo”, ganhou medalhas, foi capitão de equipa em 

várias modalidades. 

No 3º ciclo, 7º 8º e 9ºanos, R. descreve-se como rebelde, não estudava, tinha dificuldades 

em memorizar, gostava das disciplinas de Educação física e Ciências. Dava-se com os rapazes 

mais rebeldes.  

Iniciou hábitos tabágicos aos 14 anos e aos 15 anos saiu do conservatório, o que R. justi-

fica com “era bom demais para os professores me querem lá”.  

Foi também com 15 anos que começou a consumir bebidas alcoólicas com os amigos e 

aos 16 anos iniciou consumo de cannabis e cocaína, refere que nesta altura sofria de bullying na 

escola.  

R. estudou até ao 11º ano o qual não completou, tendo ficado com o 9º ano como habili-

tações literárias. R. relata uma lembrança significativa pelo impacto que teve na sua vida: sofreu 

uma queda de bicicleta com traumatismo dentário tendo ocorrido avulsão dos dentes incisivos 

permanentes do maxilar superior.  

As peças dentárias foram reimplantadas, no entanto deste procedimento resultaram com-

plicações pelo que o acompanhamento médico foi muito frequente, R. diz que os dentes estavam 

sempre “pendentes” e frágeis, facto que segundo ele, lhe retirou autoconfiança e condicionou o 

seu desenvolvimento. Afastava-se dos colegas com medo que lhe tocassem durante alguma brin-

cadeira e lhe “fizessem cair os dentes” sic.  

Esta situação durou até aos 18 anos, altura em que colocou implantes dentários. Relativa-

mente a relacionamentos amorosos, o utente não relata nenhum na adolescência, vindo a referir 

que em fase de mania tinha muitos contactos sexuais com várias parceiras que conhecia nos 

bares.  

Afirma, no entanto, que teve apenas duas namoradas, sendo que o namoro mais recente 

terminou da forma já descrita anteriormente. Ocupação: R. trabalhou numa empresa de monta-

gem de andaimes desde os 18 aos 21 anos onde chegou a ser chefe de equipa e de onde saiu por 

episódio depressivo. Nesta altura, segundo afirma começou a sentir fobia social, chegado a ter 

crises de pânico.  

Teve ainda vários empregos, na área da restauração e hotelaria, chegando a auferir rendi-

mentos muito elevados, no entanto, segundo a mãe, “gastava tudo” sic., R. descreve-se sempre 
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como o melhor trabalhador. Ainda segundo a mãe, a desorganização de R. fez com que um ne-

gócio de família que o pai lhe tinha financiado, fosse ruinoso pois não conseguia cumprir as 

obrigações contratuais e contraiu muitas dívidas. R. está atualmente desempregado.  

Hábitos: O utente afirma fumar tabaco e cannabis com conhecimento da sua psiquiatra, 

nega o consumo atual de cocaína. R. não reconhece que as substâncias psicoativas interferem de 

forma nefasta no seu estado. 

 

História Familiar: A mãe de R. tem 55 anos de idade é doméstica e tem uma doença 

oncológica, há cerca de 10 anos em fase de remissão. O pai tem 60 nos e trabalha numa empresa 

de construção civil em África. A mãe teve um episódio depressivo após o diagnóstico da doença 

oncológica, o pai aparentemente é saudável, ambos têm antecedentes familiares de doença men-

tal.  

Irmãos: R. é o terceiro filho de uma fratria de 4 irmãos em que todos têm Perturbação 

Bipolar. O Irmão mais velho tem 37 anos, o segundo irmão tem 34 anos e o mais novo 22 anos.  

R. vive com a mãe e dois irmãos, o irmão mais velho encontra-se a viver e a trabalhar na 

Suíça onde esteve recentemente internado por descompensação da sua doença, esta informação 

foi fornecida pela mãe; R. não referiu o internamento do irmão. Nenhum dos outros irmãos tra-

balha.  

Relativamente ao ambiente familiar, R. refere que não se sente bem, pois a mãe está cons-

tantemente a gritar com ele e a ameaçá-lo com o internamento compulsivo. O cliente refere que 

o relacionamento com os irmãos com quem vive é difícil, essencialmente com o irmão mais novo 

que frequentemente é chamado pela mãe para intervir nos momentos em que R. discute com ela.  

Como atividades preferidas, R. refere “já quase não tenho nenhuma”, gostava de ir à pesca 

e tocar piano, afirma ter deixado de fazer estas atividades há algum tempo, pois a depressão 

deixa-o sem “vontade de fazer nada” sic.  

Posteriormente referiu que nas fases de hipomania gostava de conduzir o seu “mercedes” 

em alta velocidade na autoestrada. R. tem dois cães de quem diz gostar muito. Vai passeá-los 

diariamente. Segundo os registos do serviço de urgência, nos dias que antecederam este interna-

mento R. foi visto a “atiçar” os cães a alguns vizinhos.  

O relato da história de vida de R. contém alguns hiatos, nomeadamente a partir dos 22 

anos, altura do primeiro internamento. R não consegue descrever o seu estado naquela altura nem 

a partir daí.  
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Posteriormente estabeleci contacto com a mãe a qual também não foi muito clara ao des-

crever a evolução da doença a partir dos 22 anos de R., no entanto procurei apurar essa informa-

ção. 

Atitude do utente durante a entrevista: R verbaliza “eu sou bipolar”, diz que gosta de 

estar “2 cm acima”, é assim que descreve o seu estado de hipomania, coloca um tom de satisfação 

nesta descrição e afirma gostar de se sentir dessa forma. Refere que quando está em hipomania 

consegue interagir com as pessoas, sente-se à vontade socialmente, ao contrário dos períodos de 

depressão em que diz sentir fobia social.  

Nessa altura tem um comportamento evitante, chegando a ter crises de pânico. Afirma 

também que esteve confinado durante um ano, referindo-se ao seu estado de depressão que terá 

ocorrido durante o último ano, o qual terá culminado num episódio de mania grave, originando 

a necessidade de internamento em outubro deste ano.  

Convidei R. a relatar o seu percurso de vida como se fosse um caminho, assinalando os 

momentos mais marcantes e para isso disponibilizei-lhe um lápis e uma folha de papel. Foi fa-

zendo o seu relato iniciando com uma linha com altos e baixos, correspondendo à forma como 

se sentia nessas fases.  

Ao ser convidado a prosseguir, o utente dispersava-se frequentemente, centrando-se em 

situações do passado recente, nessas alturas elevava o tom de voz, ficando aparentemente ansi-

oso. Relatou o episódio em que o ex. sogro o ameaçou de morte, diz ser perseguido por este, o 

que faz com que já ninguém lhe dê trabalho, para R. aquela pessoa é muito influente nas empresas 

à volta da terra onde vive e julga que terá de procurar trabalho longe daquela localidade.  

Centra-se ainda nos conflitos com a mãe, a qual diz que está sempre a gritar e que que 

não lhe dá dinheiro pois pensa que ele vai comprar drogas. Aparentemente encara a mãe como 

um obstáculo entre ele e o pai, tem ideia de que se conseguisse falar com o pai, este lhe daria 

dinheiro, diz não conseguir falar com o pai porque a mãe lhe tirou o telemóvel.  

O assunto que mais o preocupa e que ocupa a maior parte do seu discurso diariamente, 

prende-se com a dificuldade de acesso ao dinheiro do pai, R. diz que se conseguisse falar com o 

pai este assunto ficaria resolvido. Este terá sido o foco que deu origem a este internamento do 

utente, pois ao ver-se contrariado pela mãe, tornou-se agressivo ao ponto de a mãe chamar as 

autoridades e o utente ser internado compulsivamente por ordem do tribunal.  

Observação do utente durante a entrevista: Apresentação e postura: R apresenta-se 

com higiene pessoal cuidada, vestindo a roupa do hospital de modo adequado. A idade aparente 

corresponde à idade real. Não apresenta defeitos físicos ou traumáticos e tem uma morfologia 

atlética ou mesomórfica. 
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A postura é direita, ligeiramente rígida ou tensa, não apresenta alterações neurológicas 

aparentes.  

Mímica, expressão e motricidade, comportamento- O utente apresenta o fácies pouco 

expressivo, no entanto de acordo com os conteúdos do discurso, mostra por vezes sinais de ansi-

edade, irritabilidade e agitação (contínuas mudanças de posição na cadeira, movimentos da ca-

beça e gestos com as mãos, acompanhando o discurso). Nesses momentos apresenta os olhos 

muito abertos, olhando de frente para a enfermeira. Estes momentos alternam com outros em que 

apresenta ligeira lentificação motora, em que baixa a cabeça, olha para baixo ficando com uma 

expressão de tristeza.  

O tom de voz é congruente com o estado emocional de R., que foi variando ao longo da 

entrevista, mais elevado quando os conteúdos desencadeavam irritabilidade, mais baixo nos mo-

mentos em que manifestava tristeza.  

Contacto e linguagem- O utente mostrou-se recetivo e colaborante, comunicando fluen-

temente com linguagem percetível, respondeu às perguntas colocadas, no entanto dispersava-se 

com facilidade, sendo por vezes necessário sintetizar as suas afirmações e convidá-lo a prosse-

guir. Manteve contacto ocular, com atenção captável e fixável, apresentando-se verborreico com 

discurso persistente de grandiosidade acerca de si próprio, do dinheiro do pai, do automóvel 

mercedes, etc.  

O estado de consciência – R. apresentava-se orientado auto e alopsiquicamente, não 

apresentando alterações de consciência.  

Os impulsos e vontade- O utente mostra-se frequentemente impulsivo e irritável quando 

fala sobre a mãe e sobre o facto de estar internado. Foi internado compulsivamente por episódio 

de hétero agressividade dirigida à mãe.  

O humor – Hipertimico-eufórico. Durante a entrevista ia alternando momentos de elação 

de humor em que se mostrava expansivo, com autoestima inflada (“eu era o melhor em tudo” sic. 

e “era demasiado bom para estar lá” sic.), com momentos de tristeza e irritabilidade quando men-

cionava contrariedades.  

Os afetos – R. verbaliza os seus sentimentos de revolta e irritação, essencialmente dirigi-

dos à mãe e encara o internamento como um castigo infligido por esta. A revolta também é diri-

gida ao ex. sogro e um primo da ex. companheira os quais o ameaçaram de morte. R. mostrou-

se incapaz de expressar um sentimento de ternura por quem quer que fosse. Todo o discurso se 

centra nele próprio e nas suas necessidades e ainda a forma de ter acesso ao dinheiro do pai.  
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As emoções- O cliente encontra-se emocionalmente reativo, com alguma labilidade afe-

tiva predominando a irritabilidade e a tristeza face à sua situação. R. atribui à mãe a responsabi-

lidade do seu internamento.  

A forma de pensamento- Discurso prolixo, taquipsiquismo com rápido fluxo de ideias 

em alguns momentos R. apresenta fuga de ideias, fala persistentemente da mãe e das dificuldades 

em ter acesso ao dinheiro do pai. Quando são colocadas questões verifica-se uma latência no 

início das respostas.  

Conteúdos do pensamento- R. apresenta ideação persecutória em relação à mãe, ex. 

sogro e primo da ex. companheira, de quem diz ser amigo. Demonstra autoestima inflada e ideias 

de grandiosidade. Com frequência refere-se a si próprio como o melhor em tudo, estas ideias 

também envolvem o dinheiro do pai, que segundo R. tem muitos milhares de euros.  

Representação e memória-Durante a entrevista o utente revelou alguns lapsos de me-

mória remota, no entanto não foi testada de forma objetiva. R. teve dificuldade em descrever a 

sua vida de forma linear a partir do primeiro episódio de depressão, aos 21 anos.  

Senso-perceção-Nega alterações sensório-percetivos nomeadamente experiências aluci-

natórias. Apresenta perceção do eu, exaltada com ideias de grande valor e capacidade. O ambi-

ente hospitalar segundo R. era para ele fonte de ansiedade e inquietação, apontava vários fatores, 

o facto de estar ali “preso no quarto” sic, devido às normas atuais no contexto da pandemia. 

Referia frequentemente “ninguém fala comigo, só me dizem para ir para o quarto” sic, “não tenho 

nada para fazer” sic.  

Queixava-se de estar privado do telemóvel, da televisão e sem poder fumar. Acrescia 

ainda, as suas preocupações pessoais, não poder falar com o pai, as preocupações com as dívidas 

que diz ter feito e ainda com o automóvel que conduzia, quando os agentes da Guarda Nacional 

Republicana [GNR] o trouxeram para o hospital. 

R. nestes dias mostrava-se muito inquieto, verborreico, apelativo, solicitando com fre-

quência rebuçados de nicotina e por vezes medicação em SOS.  

Relativamente ao Insight, o cliente R não demonstra insigth, atribui a sua situação a cau-

sas exteriores e não reconhece a necessidade de ter sido hospitalizado.  

Não reconhece que está doente, nem que os seus comportamentos podem afetar terceiros 

e que a adesão terapêutica pode ser útil para o alívio dos sintomas.  

Tratamentos relativos à situação atual do utente. 

 O utente tem instituída a seguinte medicação:  

Estabilizador de humor: Acido Valproico 500mg, 1 comprimido ao pequeno-almoço 2 ao 

jantar.  
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Ansiolítico, do grupo dos benzodiazepínicos: Rivotril-Clonazepam 20mg, 1 comprimido 

ao deitar.  

Antipsicótico segunda geração: Quetiapina - Hemifumarato de Quetiapina 100mg, 1 com-

primido ao deitar.  

Antipsicótico e estabilizador do humor: Olanzapina 20mg, 1 comprimido ao deitar. Em 

15/11 iniciou Abilify-Aripiprazol, solução injetável (400 mg.) via intramuscular, que passaria a 

fazer mensalmente.  

Iniciou também Aripiprazol em comprimidos 10 mg à noite que fez durante 14 dias. O 

Aripiprazol é um antipsicótico de segunda geração, indicado para o tratamento do episódio ma-

níaco moderado a grave e para prevenir episódios maníacos em pessoas com boa resposta ao 

princípio ativo. R., tinha ainda prescrita a aplicação diária de Nicotina trans dérmica.  

Esta era uma prescrição comum a todos os utentes com hábitos tabágicos internados no 

serviço, como forma de diminuírem a ansiedade por privação tabágica.  

No contexto atual as atividades psicoterapêuticas habitualmente desenvolvidas no ser-

viço, estão suspensas desde o início da pandemia, março de 2020.  

Cabia aos enfermeiros Especialistas em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria a 

dinamização de atividades lúdico terapêuticas como culinária, escrita criativa, pintura, jogos, se-

manalmente eram realizadas reuniões de insigth em grupo, realizavam também sessões de psico-

educação familiar.  

Atualmente os utentes e seus familiares estão privados dos benefícios destas atividades. 
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5.2 Genograma  

 

 

Figura 9-Genograma 
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5.3 Ecomapa  

 

 

Figura 10- Ecomapa 
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5.3 Planeamento da intervenção terapêutica  

Com base nos dados recolhidos estabeleci os seguintes focos e diagnósticos de Enferma-

gem:  

Tabela 12-Focos e Diagnósticos de Enfermagem 

 

Focos Diagnósticos de 

enfermagem 

 Fundamentação 

Pensamento 

 

Pensamento distorcido-

delírio persecutório e de 

grandiosidade. 

R. afirma que a mãe o persegue, assim como o ex sogro. Fala cons-

tantemente de si próprio de forma elevada ex: “era o melhor em 

tudo” ou “era bom demais para estar lá”. 

Ansiedade  Autocontrolo de ansie-

dade comprometido. 

R. mostrava-se muito inquieto, apelativo, solicitando com frequên-

cia rebuçados de nicotina e por vezes medicação em SOS. R. por 

vezes tem consciência do problema comportamental. 

Humor  Hipertimico (eufórico). R. fala alto, mostrava-se expansivo, por vezes irritável, com autoe-

stima inflada e verborreico. 

Insight Insight ausente.  R. atribui a sua situação a causas exteriores e não reconhece a ne-

cessidade de ter sido hospitalizado. Não reconhece que está do-

ente, nem que os seus comportamentos podem afetar terceiros e 

que a adesão terapêutica pode ser útil para o alívio dos sintomas. 

Aplicação da Escala de Insight de Escala de Insight Marcová e Ber-

rios (adaptado de Vanelli et al 2010). 

Adesão ao re-

gime terapêu-

tico. 

Adesão ao regime tera-

pêutico comprometida. 

Quando em casa o cliente tinha fraca adesão ao regime terapêu-

tico, nomeadamente à toma da medicação. 

Interação Social.

  

Risco de Interação Social 

comprometida. 

R. refere que fora das fases de mania e hipomania, tem fobia social.  

Comportamento 

Aditivo. 

Risco de Comportamento 

Aditivo. 

O cliente assume ser consumidor habitual de cannabis.   

Dependência do 

uso de tabaco. 

Risco de dependência do 

uso de tabaco. 

O cliente assume ser fumador e manifesta craving pelo tabaco.  

Stress do cuida-

dor.  

Stress do cuidador pre-

sente. 

A mãe afirmou sentir-se muito desgastada física e emocional-

mente, não só pela situação do utente, mas por todo o contexto 

familiar.  Aplicação da escala de sobrecarga do cuidador (ESC) 

 

Crise Familiar 

 

Crise Familiar Presente 

Além do conflito com a mãe, R. afirma que o irmão mais novo por 

vezes ameaça agredi-lo, segundo diz, a mãe chama-o para conter o 

utente. Os membros da família não comunicam de forma eficaz; 

existe um descontrolo emocional. O sistema familiar não satisfaz as 

necessidades emocionais de todos os seus elementos. 
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Para estabelecer os focos e diagnósticos de Enfermagem foram ainda utilizados os se-

guintes instrumentos de avaliação:  

Escala de Insight Marcová e Berrios (Vanelli et al 2010: 1014), (Anexo I) aplicada ao cliente R. 

cujo resultado confirmou a ausência de Insigth. O momento do preenchimento desta escala, cons-

titui por si só um momento terapêutico e de autorreflexão para o cliente. 

Escala de sobrecarga do cuidador (ESC) (ver anexo II) aplicada à mãe de R., verificou-se 

um score de 66 o que indica uma sobrecarga intensa. A mãe afirmou que o facto de os seus quatro 

filhos terem perturbação Bipolar e ela ser cuidadora de três deles, estando o pai ausente, faz com 

que a sensação de desgaste seja ainda maior. 

Tabela 13-Plano Individual de Cuidados 

 

Diagnósticos de enfermagem  Intervenções terapêuticas 

Pensamento distorcido-delírio persecu-

tório e de grandiosidade. 

 

Caracterizar delírio: tema, frequência e duração. Supervisionar o pen-

samento. Assistir sobre gestão do delírio. Ensinar sobre delírio. Orien-

tar para a realidade. Executar técnicas de distração. Executar Treino 

Metacognitivo. Vigiar delírio. 

 Autocontrolo de ansiedade comprome-

tido. 

Ensinar sobre estratégias de redução da ansiedade. Executar apoio 

emocional. Executar intervenção psicoeducativa. Executar Relação de 

Ajuda. Treinar Técnicas de Autocontrolo. Treinar Técnicas de Relaxa-

mento. Vigiar ansiedade. 

Hipertimico (eufórico) Ensinar sobre humor eufórico. Treinar Competências Sociais. Vigiar 

equilíbrio do humor. 

Insight diminuído ou ausente Ensinar sobre Insight. Executar relação de ajuda. Aplicar escala. 

Adesão ao regime terapêutico compro-

metida 

Supervisionar adesão ao regime terapêutico. Gerir medicação. Refor-

çar a importância da adesão terapêutica (pessoa + família). Executar 

intervenção psicoeducativa ao utente. 

Interação Social comprometida Ensinar sobre comportamento interativo. Executar Aconselhamento. 

Treinar Competências Sociais. 

Risco de Comportamento Aditivo Ensinar sobre Comportamento Aditivo (Informar Sobre Recursos Comu-

nitários). Executar Aconselhamento. Executar Intervenção Psicoeduca-

tiva.  

Risco de dependência do uso de tabaco Ensinar sobre Dependência do Tabaco (Informar sobre Recursos Comu-

nitários). Executar Relação de Ajuda. Treinar Técnicas de Autocontrolo. 

Stress do cuidador presente Ensinar sobre Stresse. Instruir sobre Estratégias de Redução do Stresse. 

Executar Apoio Emocional. Executar Intervenção Familiar. Executar In-

tervenção Psicoeducativa. Executar Relação de Ajuda. Executar Técnica 

de Relaxamento. Executar Técnica de Resolução de Problemas. Aplicar 

escala. 
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Crise Familiar Presente Ensinar sobre Crise Familiar (Informar sobre Recursos Comunitários). 

Executar Intervenção em Crise. Executar Intervenção Familiar. Executar 

Intervenção Psicoeducativa. Executar Técnica de Resolução de Proble-

mas. Treinar Competências Sociais. Treinar Estratégias de Comunica-

ção. Treinar o Comportamento Assertivo.  

 

Resultados esperados por parte do cliente e sua família: 

• Ausência ou diminuição de pensamento distorcido. 
 

• Autocontrolo de ansiedade presente - aquisição de conhecimentos acerca de estratégias 

de autocontrolo de ansiedade; 

 
• Equilíbrio do Humor frequentemente demonstrado. 

 
• Insigth – presente e aquisição de conhecimento sobre a Perturbação Bipolar: Aprender a 

reconhecer os sinais de alerta e aplicar estratégias como forma de prevenir as crises. 

Aprender a pedir ajuda. Conhecer os recursos da comunidade; 

 
• Tomada de consciência sobre a importância da adesão ao regime terapêutico. Aplicação 

de estratégias para gestão autónoma da sua medicação; 

 
• Interação Social melhorada – Aquisição de competências pessoais e socias. Aplicação de 

estratégias comunicacionais facilitadoras da interação social. 

 

• Tomada de consciência acerca dos riscos do consumo de substâncias psicoativas e tabaco. 

 
• Diminuição do stress do cuidador 

• Otimização da relação familiar 

Embora não tenham sido executadas todas as intervenções referidas, optei por incluir neste 

plano, de acordo com os diagnósticos, as intervenções terapêuticas que realizaria, num contexto 

“ideal”, ou seja sem as restrições impostas pelas medidas de contingência no âmbito da pande-

mia, como por exemplo as intervenções com a família.  

Os utentes não têm visitas e os contactos com os familiares e cuidadores é feito exclusiva-

mente por telefone, pelo que os contactos que estabeleci com a mãe do utente foram feitos via 

telefone, à exceção de um contacto presencial no dia em que esta se deslocou ao hospital para 

levar alguns objetos pessoais ao filho. 
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Por outro lado, todas as intervenções dirigidas ao utente tiveram de ser desenvolvidas sem 

condições de privacidade, o que condicionou a execução das mesmas. Considero essencial que 

as intervenções realizadas durante o internamento tenham continuidade na comunidade, man-

tendo assim o acompanhamento do utente e família, dando continuidade à prestação de cuidados. 

Para isso contactei as colegas do Centro de Saúde da área de residência do utente, com o objetivo 

de recolher informação quanto ao acompanhamento desenvolvido junto dos utentes do foro psi-

quiátrico. O utente passará a ir mensalmente ao centro de saúde fazer a medicação injetável (Ari-

piprazol, Abilify- 400mg). 

Procurei também averiguar a existência de recursos da comunidade da área de residência co 

cliente, de forma a ele pudesse obter o acompanhamento necessário ao seu projeto de Recovey.    

Como futura EEESMP, das intervenções descritas anteriormente, a que priorizei desde o 

início e que trabalhei em conjunto com o utente foi o estabelecimento de uma relação de ajuda 

que se manteve ao longo de todo o processo de enfermagem.  

Senti ter trazido o utente para a relação, dando-lhe uma voz ativa. O utente foi levado à 

partilha da sua história de vida, da sua vivência da doença mental, dos seus sentimentos, tor-

nando-se num coprodutor de cuidados.  

Assim, as primeiras intervenções no imediato consistiram em executar escuta ativa e nego-

ciar com o utente (negociar contrato terapêutico), por forma a estabelecer uma aliança terapêutica 

adequando as intervenções às necessidades de ajuda do utente.  

Tanto o plano de cuidados como as intervenções terapêuticas foram implementadas após o 

acordo do enfermeiro orientador do estágio.  

Comparativamente ao internamento anterior, em outubro deste ano, R. verbalizou estar mais 

satisfeito, referiu satisfação pelo trabalho que desenvolvemos em conjunto e no final, apresen-

tava-se notoriamente mais compensado a nível global, mais consciente da importância do cum-

primento do regime terapêutico, com pensamento mais estruturado e com planos para o futuro. 

A relação com a mãe foi melhorando gradualmente ao longo do internamento, R. melhorou subs-

tancialmente a forma de comunicar com ela. 

Por seu lado, a mãe de R. no último contacto que estabelecemos, mostrou-se menos ansiosa, 

ainda que esteja expetante quanto à melhoria do estado do seu filho e como irá decorrer o seu 
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percurso futuro. Aceitou pensar na possibilidade de solicitar à sua médica de família o encami-

nhamento para consulta de Psicologia.   

6. PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS  

Com este estudo de caso tive oportunidade de desenvolver competências comuns do Enfer-

meiro Especialista, de acordo com o Regulamento n.º 140/2019 Regulamento das Competências 

Comuns do Enfermeiro Especialista (OE, 2019), nas áreas que destaco seguidamente: 

“A1.1 - Demonstra uma tomada de decisão segundo princípios, valores e normas deontoló-

gicas” (OE, 2019: 4746); 

“A2- Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as responsabilidades 

profissionais” (OE, 2019: 4746); 

“B3- Garante um ambiente terapêutico e seguro” (OE, 2019: 4747);  

“D1 - Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade” (OE, 2019: 4749);  

“D2 - Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica” (OE, 2019: 4749). 

Quanto às competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde-

Mental e Psiquiátrica, de acordo com o Regulamento n.º 515/2018 de Competências Específicas 

do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica (OE, 2018), destaco 

as seguintes:  

“F1.1. Demonstra tomada de consciência de si mesmo durante a relação terapêutica e a rea-

lização de intervenções psicoterapêuticas, sócio terapêuticas, psicossociais e psicoeducativas.” 

(OE, 2018: 21428), destaco aqui o meu desenvolvimento de tomada de consciência de mim pró-

pria durante o processo de cuidados.  

“F2.2. Executa uma avaliação global que permita uma descrição clara da história de saúde, 

com ênfase na história de saúde mental do indivíduo e família.” (OE, 2018: 21428), neste item 

destaco a minha aprendizagem na realização da avaliação diagnóstica e respetiva avaliação do 

estado mental.    
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“F3.1. Estabelece o diagnóstico de saúde mental da pessoa, família, grupo e comunidade” 

(OE, 2018: 21429). 

“F3.4. Realiza e implementa um plano de cuidados individualizado em saúde mental ao cli-

ente, com base nos diagnósticos de enfermagem e resultados esperados” (OE, 2018: 21429). 

“F4.2. Desenvolve processos psicoterapêuticos e sócio terapêuticos para restaurar a saúde 

mental do cliente e prevenir a incapacidade, mobilizando os processos que melhor se adaptam ao 

cliente e à situação” (OE, 2018: 21430). 

“F4.3. Promove a reabilitação psicossocial de pessoas com doença mental, com o intuito de 

atingir a sua máxima autonomia e funcionalidade pessoal, familiar, profissional e social, através 

do incremento das competências individuais, bem como da introdução de mudanças ambientais” 

(OE, 2018: 21430). 
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8. NOTAS FINAIS  

 

Ao terminar este trabalho, sinto que o esforço que fiz para realizar este este estudo de 

caso valeu a pena, apesar das dificuldades sentidas foi uma experiência gratificante, as aprendi-

zagens realizadas resultaram num crescimento tanto profissional como pessoal. 

Quanto aos objetivos propostos, julgo ter alcançado o que se pretendia.  

Durante a elaboração deste estudo de caso senti de forma muito significativa que a pre-

sença, demonstração de interesse, escuta ativa e comunicação empática, por si só, constituem 

instrumentos terapêuticos de grande valor, apoiando a perspetiva de que o enfermeiro é o veículo 

dos cuidados.  

Consegui ter uma visão mais abrangente e integrada dos cuidados aos utentes com doença 

mental grave e valorizo muito as minhas aprendizagens relativamente ao processo de construção 

da relação de ajuda em saúde mental, a qual baseei nos princípios existencial-humanistas e que 

me permitiu uma adequada avaliação diagnóstica, estando presente durante todo o processo de 

cuidados. 

Outra fonte de satisfação para mim foi o facto de ter sentido que a elaboração deste estudo 

de caso, permitiu ao utente R. usufruir de uma abordagem psicoterapêutica que de outra forma 

seria difícil de ter acesso, dados os condicionalismos atuais do serviço. Por outro lado, sinto que 

posso ter feito a diferença na vida deste jovem adulto, espero sinceramente ter contribuído para 

o desenvolvimento de uma nova visão de si próprio como pessoa e que possa assumir o controlo 

da sua própria vida, adotando novos comportamentos que tornem a sua vida e dos que o rodeiam, 

mais produtiva e feliz.  

Espero também poder tê-lo despertado para o início do seu processo de recuperação pessoal.  

Esta experiência académica, contribui de forma muito significativa para o meu desenvol-

vimento e formação enquanto EEESMP.  
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Anexo I – Escala de Insight Marcová e Berrios (adaptado de Vanelli et al 2010) 
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Escala de Insight Versão Portuguesa 

[Vanelli, 2010] 
Por favor, leia cada frase e escolha qual a opção que melhor se aplica a si. Não há respostas certas ou 

erradas: dê a sua opinião. 

1.Sinto-me diferente do que sou normalmente Sim Não 

2. Não há nada de errado comigo Sim Não 

3. Estou doente  Sim Não 

4. As pessoas em torno de mim parecem diferentes  Sim Não 

5. Não me sinto parte de nada  Sim Não 

6. Tudo parece desorganizado  Sim Não 

7. A mente não se pode tornar doente, só o corpo  Sim Não 

8. Os meus sentimentos em relação aos outros parecem estar diferentes  Sim Não 

9. Sinto-me pouco à vontade  Sim Não 

10. Tenho dificuldades em pensar  Sim Não 

11. Nesta altura, sofro de problemas dos nervos Sim Não 

12. Tudo à minha volta está diferente  Sim Não 

13. Estou a perder o contacto comigo mesmo  Sim Não 

14. É difícil para mim sentir-me à vontade com as pessoas que conheço  Sim Não 

15. Algo de estranho me está a acontecer  Sim Não 

16. Quero saber porque me sinto assim  Sim Não 

17. Não pareço ser capaz de funcionar normalmente  Sim Não 

18. As doenças mentais podem acontecer em qualquer pessoa na população  Sim Não 

19. Parece que não tenho assim tanto controlo sobre os meus pensamentos  Sim Não 

20. Não estou doente, mas estou cansado  Sim Não 

21. Sinto que a mente me está a fugir  Sim Não 

22. Estou a perder o contacto com aquilo que me rodeia  Sim Não 

23. Tudo me parece agora mais claro do que nunca  Sim Não 

24. Sinto que coisas estranhas estão a acontecer em torno de mim  Sim Não 

25. Sei que os meus pensamentos são estranhos, mas não posso fazer nada  Sim Não 

26. Tudo parece diferente à minha volta  Sim Não 

27. As coisas já não fazem sentido  Sim Não 

28. O meu problema principal é a minha saúde física  Sim Não 

29. Sinto que o meu estado atual foi causado deliberadamente  Sim Não 

30. Acho que preciso de algum tipo de ajuda  Sim Não 

O Insight é considerado presente para respostas positivas aos itens 1, 3-6, 8-11, 13-19, 21-22, 24-27, 30 e 

respostas negativas aos itens 2, 7, 12, 20, 23, 28-29 
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Anexo II – Escala de Sobrecarga do Cuidador (ESC) 
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A Escala de Sobrecarga do Cuidador (ESC) é uma escala que avalia a sobrecarga objetiva e sub-

jetiva do familiar cuidador. Leia atentamente cada uma das afirmações, e indique de que modos se aplicam 

ao seu caso, colocando o sinal X no espaço que melhor corresponder à sua opinião. 

 

N Item Nunca Quase 

Nunca 

Às 

vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

1 Sente que o seu familiar solicita mais ajuda do que 
aquela que realmente necessita? 

     

2 Considera que devido ao tempo que dedica ao seu fa-
miliar já não dispõe de tempo suficiente para as suas ta-
refas?  

     

3 Sente-se tenso/a quando tem de cuidar do seu familiar e 
ainda tem outras tarefas por fazer?  

     

4 Sente-se envergonhado(a) pelo comportamento do seu 
familiar?  

     

5 Sente-se irritado/a quando está junto do seu familiar?      

6 Considera que a situação atual afeta de uma forma ne-
gativa a sua relação com os seus amigos/familiares?  

     

7 Tem receio pelo futuro destinado ao seu familiar?      

8 Considera que o seu familiar está dependente de si?      

9 Sente-se esgotado quando tem de estar junto do seu fa-
miliar? 

     

10 Vê a sua saúde ser afetada por ter de cuidar do seu fa-
miliar? 

     

11 Considera que não tem uma vida privada como deseja-
ria devido ao seu familiar? 

     

12 Pensa que as suas relações sociais são afetadas negati-
vamente por ter de cuidar do seu familiar? 

     

13 Sente-se pouco à vontade em convidar amigos para o(a) 
visitarem devido ao seu familiar?  

     

14 Acredita que o seu familiar espera que você cuide dele 
como se fosse a única pessoa com quem ele(a) pudesse 
contar? 

     

15 Considera que não dispõe de economias suficientes 
para cuidar do seu familiar e para o resto das despesas 
que tem? 

     

16 Sente-se incapaz de cuidar do seu familiar por muito 
mais tempo? 

     

17 Considera que perdeu o controlo da sua vida depois da 
doença do seu familiar se manifestar? 

     

18 Desejaria poder entregar o seu familiar aos cuidados de 
outra pessoa? 
 

     

19 Sente-se inseguro acerca do que deve fazer com o seu 
familiar 

     

20 Sente que poderia fazer mais pelo seu familiar?      

21 Considera que poderia cuidar melhor do seu familiar?      

22 Em geral sente-se muito sobrecarregado por ter de cui-
dar do seu familiar? 
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APÊNDICE II- FICHA DE CARACTERIZAÇÃO INDIVIDUAL (ESTÁGIO FINAL) 
 

 

 

 

 

 



 

1 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mamã+família 

 

Ficha de caracterização individual 
 

 

 

 

 

   Ficha de Encaminhamento 

 

 

 

Nome:                                                                                          Nº de Utente:  
Género:                         Data de Nascimento:                        Idade:  

Naturalidade:                                                                           Nacionalidade:  

Morada: 

Código Postal:                                                                        Contato:                          

E-mail:  

Pessoa Significativa:                                                             Contacto:  

Unidade Referenciadora:                                                       Médico de Família:  

 

 

 

 

Recebe algum subsídio/pensão? Não Sim   Qual? ________________________ 

Desde quando? __________________________________________________________ 

Situação judicial_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

• Nível de escolaridade:         Básico                   Secundário               Superior     

• Estado civil:          Casada       

                                             Solteira    

                              Em união de facto         

                                       Divorciada           

                                               Viúva           

Profissão:  

Situação laboral:          Efetiva          Contratada           Reformada         Desempregada    

Outra Situação: 

Religião:  Sim                                            Não          Obs:  

 Dados pessoais  1 

 2  Caracterização Sociodemográfica  

 Data da entrevista:_____________________ 

 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Presente:    Sim                Não          Coabitante:  Sim      Não            Doador     

• Idade: 39 anos 

• Nível de escolaridade:    Básico                 Secundário             Superior        

• Estado civil:          Casado        

                                             Solteiro     

                              Em união de facto       

                                       Divorciado            

                                               Viúvo            
Profissão:               

Situação laboral:    Efetivo         Contratado          Reformado         Desempregado    

Outra Situação:  

 

Religião:  Sim         Não                   Qual?_______________________ 

 3  Caracterização Sociodemográfica do progenitor 
criança 

 

Nome Parentesco Idade Nível de 
escolaridade 

Profissão Situação Laboral 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 4  Caracterização do agregado familiar 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Relações familiares relevantes:  

 
 
 
Rede de suporte:  

 

5  Genograma 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fez preparação para o 
parto? 

Sim  Não Onde? On-line 

 
Gravidez 

Gravidez 
anterior 

Sim  Não Quantas?  

Aborto  
Anterior 

Sim  Não Quantos?  

 
Em relação à 
gravidez desta 
criança 
 
  

 
Gravidez 
planeada  
 

Sim  
 

Não 
 
 

 
Gravidez 
desejada  
 

 
Sim     

 
Não 

Gravidez 
vigiada 

 
Sim  
 

 
Não 

 
Onde?  
 

 
 

Complicações durante a 
gravidez  
(diabetes gestacional; pré-
eclampsia; anemia; 
perturbação mental, 
acontecimentos geradores de 
ansiedade…) 

 
 
 
Sim 

 
 
 
Não   

 
 
 
Quais 

 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 

 
Consumos 
durante a 
gravidez
 
  
 
 

 
Álcool  
 

Sim Não O quê?    
  
  

 
_________________________________ 

Drogas  
 

  
 
Quatidade 

 
_________________________________ Medicação  

 
  

Tabaco   

 
Género do 
bebé 
  

Desejado pela Mãe 
  

Masc Fem. Desejado pelo Pai Masc. Fem. 
 
 

 
 
 
 
Parto em  
 
 

Plano de Parto Sim Não   Semanas de 
Gestação 
       
 

 
_______________ 

 
 
 
Tipo de Parto 
 

Eutócico 
 

  
Local Parto 

Hosp. De Faro 

Fórceps 
 

 

Ventosa 
 

  
Presença do pai 
ou pessoa 
significativa 
durante o 
Trabalho de Parto 

 
Sim 

 
Não 
 
 

Cesariana 
 

 

Tempo 
hospitalização 
(dias) 

 
Mãe 

 
 (dias) 

 
Bebé 

 
(dias) 

 
Complicações  
 

 
Mãe 

 
Não 
 
 

Presença do pai 
ou pessoa 
significativa 
durante o Parto 
 

Sim Não 
 
 

    

 

 

6  História Pré-Natal e Neo-Natal 
Genograma 



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dados do bebé 
 
 
Data de 
nascimento:  
  
 
    
 

 
Peso  

  
Género 

Estatura  
 

 Masc.  Fem. 

Perímetro Cefálico  
 

 Reanimação 

 
 
Índice de Apgar 
                   
         

 
1º Min                   

Sim 
  

Não     

 
10º Min             

Bebé 
(ACIU; Prematuridade;  
Icterícia…) 

 
 
Amamentação 
 
 
 

Primeiras duas 
horas após o parto 
 
 

Sim  Não Motivo 

Aleitamento 
materno, até que 
idade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  Período Neo-natal  

Observações: 

Gravidez:   

 

 

Antecedentes do companheiro(a):  

 

 

 

Pós parto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa escala de -5 a 5 indique quanto é que considera que a pandemia influenciou a sua experiência: 

Quanto à gravidez 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
   

 
        

Quanto ao Trabalho de Parto  

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
      

 
     

     

                                                                                                                        

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
    

 
       

 

Quanto ao Pós-Parto (primeiros 3 dias) 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
      

 
     

 

Quanto ao primeiro mês após o parto 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
         

 
  

Observações:   

 

 

 

 

 

 Perceção do Impacto da Pandemia  

 

Quanto ao Parto 

8 



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História familiar:  

 

 

 

 

 

 

9  Observações 

 



 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes pessoais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situação atual:  

 

 

 

 

 

 

 

 

.. 

 

 

 

          

 Observações (cont.) 10 



 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Enfermeiro _________________________________________________________ 

 

 

Data da 
Aplicação 

 
Escala 

 
Score 

 
Obs. 

 
 
 
 

 

Impacto da pandemia 

  

 

Avaliação Risco Suicídio 

  

Escala de Satisfação com a Vida 

(SWLS 

 
 

 

Escala de Depressão Pós-parto de 

Edimburgo 

  

Escala de Ansiedade da Covid    
Escala de Autoestima de  
Rosenberg 
 

  

Medida de Adesão aos Tratamentos 

(MAT) 

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  Scores 

 


