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RESUMO 

Este relatório tem como propósito dar a conhecer todo o percurso de desenvolvimento de 

competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria, 

através de um exercício descritivo e reflexivo sobre as atividades realizadas durante a prática 

clínica. O trabalho foi desenvolvido em torno da dimensão do tema “Gestão do regime 

terapêutico na pessoa com doença mental”. É um assunto que levanta múltiplas questões de 

interesse e importância, identificado como uma das grandes dificuldades observadas nos 

doentes com doença mental, constituindo um fator bastante decisivo no sucesso ou falha do 

plano terapêutico do doente e no seu prognóstico. A gestão do regime terapêutico ineficaz 

apresenta uma elevada predominância nos doentes com perturbações psiquiátricas, que se 

traduz em reinternamentos e num aumento da incidência e prevalência de várias patologias a 

nível de saúde mental.  

É fundamental que os enfermeiros ajudem os doentes na aquisição de conhecimentos e 

capacidades para gerir o seu regime terapêutico.  

Neste sentido, tendo como opção metodológica o processo de cuidados de enfermagem, foi 

desenvolvido um projeto de intervenção clínica com o objetivo de capacitar o doente para uma 

gestão do regime terapêutico eficaz e aumentar a incidência de doentes com gestão do regime 

terapêutico eficaz. Pretendeu-se aprofundar o conhecimento do fenómeno da relação 

terapêutica e da psicoeducação, tendo sido privilegiado o processo reflexivo e de crescimento 

pessoal, desenvolvendo o autoconhecimento, autorreflexão, competências relacionais e 

capacidade de resiliência. 

É possível alterar comportamentos e melhorar a gestão do regime terapêutico de doentes 

com problemas de saúde mental, com um investimento dos profissionais de saúde e 

participando ativamente com os doentes no seu plano terapêutico. Os utentes demonstraram 

possuir poucos conhecimentos acerca da sua patologia psiquiátrica, sobre a sua terapêutica e a 

importância da toma da mesma, da importância de hábitos alimentares saudáveis, da 

importância da prática de exercício físico e da importância de hábitos de vida saudáveis. Desta 

forma, foram realizadas sessões de psicoeducação com a intenção de informar, aumentar 

conhecimentos, explicar e ensinar fornecendo informação sistematizada sobre temas 

relacionados com a saúde do doente.  

Com um incremento da literacia em saúde os doentes têm uma melhor perceção sobre a 

sua doença mental, permitindo dessa forma alterações de comportamento e uma maior 

capacitação para realizarem uma eficaz gestão do regime terapêutico.  
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Com o trabalho desenvolvido ao longo deste projeto, verifica-se a capacidade de mudança 

e evolução positiva dos doentes nos seus processos de saúde mental, possuindo de fato mais 

informação para melhorar o seu estado atual de saúde. As intervenções de enfermagem revelam-

se eficazes em minimizar, ajudar e resolver alguns dos problemas dos doentes.  

 

Palavras-chave: gestão do regime terapêutico, relação terapêutica, psicoeducação 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this report is to present the entire course of competence development of the 

Nurse Specialist in Mental Health and Psychiatry Nursing, through a descriptive and reflective 

exercise of the activities carried out during clinical practice. The work was developed around 

the dimension of the theme “Management of the therapeutic regimen in the person with mental 

illness”. It is a subject that raises multiple questions of interest and importance, identified as 

one of the great difficulties observed in patients with mental illness, constituting a very decisive 

factor in the success or failure of the patient's therapeutic plan and in his prognosis. The 

management of an ineffective therapeutic regimen has a high predominance in patients with 

psychiatric disorders, which translates into readmissions and an increase in the incidence and 

prevalence of various pathologies in terms of mental health. 

It is essential that nurses help patients to acquire knowledge and skills to manage their 

therapeutic regimen. 

In this sense, having the nursing care process as a methodological option, a clinical 

intervention project was developed with the objective of enabling the patient to manage an 

effective therapeutic regimen and increase the incidence of patients with an effective 

therapeutic regimen. It was intended to deepen the knowledge of the phenomenon of the 

therapeutic relationship and psychoeducation, having privileged the reflective process and 

personal growth, developing self-knowledge, self-reflection, relational skills and resilience. 

It is possible to change behaviors and improve the management of the therapeutic regimen 

of patients with mental health problems, with an investment from health professionals and 

actively participating with patients in their therapeutic plan. Patients demonstrate a few 

knowledge about their psychiatric pathology, about its therapy and the importance of taking it, 

the importance of healthy eating habits, the importance of physical exercise and the importance 

of healthy living habits. In this way, psychoeducation sessions were carried out with the 

intention of informing, increasing knowledge, explaining and teaching, providing systematized 

information on topics related to the patient's health. 

With an increase in health literacy, patients have a better perception of their mental illness, 

thus allowing behavioral changes and greater training to carry out an effective management of 

the therapeutic regimen. 

With the work developed throughout this project, the ability to change and positive 

evolution of patients in their mental health processes is verified, in fact having more information 
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to improve their current state of health. Nursing interventions prove to be effective in 

minimizing, helping and solving some of the patients' problems. 

 

Key-words: therapeutic regimen management, therapeutic relationship, psychoeducation 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho académico encontra-se integrado no curso de Mestrado em 

Enfermagem – Área de Especialização em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria. 

O atual relatório surge assim como documento final do projeto de intervenção clínica 

anteriormente realizado, focando-se no desenvolvimento de competências clínicas 

especializadas da área de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. 

Sendo um trabalho académico e promovendo a reflexão crítica foi efetuada a escolha de 

um tema pertinente, que vai ao encontro do descrito no Programa Nacional para a Saúde Mental 

da Direção Geral da Saúde [DGS] (2017: 14), na medida em que abrange “a promoção da saúde 

mental e de prevenção de doenças mentais”. 

Neste sentido, a opção recaiu sobre o tema de “gestão do regime terapêutico, na pessoa 

com doença mental”. Foi realizada esta escolha devido a ser um assunto que levanta múltiplas 

questões de interesse e importância, identificado como sendo uma das grandes dificuldades 

observadas nas pessoas com doença mental. A gestão do regime terapêutico é definida na 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem [CIPE] (2000) como “executar as 

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

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

atividades para tratamento ou prevenção da doença na vida diária”.  

A gestão do regime terapêutico ineficaz apresenta uma elevada predominância nas pessoas 

com perturbações psiquiátricas, que se traduz em reinternamentos e num aumento da incidência 

e prevalência de várias patologias a nível de saúde mental. 

Uma grande parte dos trabalhos de investigação tem recaído sobre os fatores relacionados 

com o doente que interferem na adesão ao tratamento. No entanto, existem alguns estudos que 

apontam que a responsabilidade para aumentar a adesão está mais relacionada com o 

profissional de saúde do que com o doente (Cardoso, Byrne & Xavier: 2016). 

O presente trabalho tem como finalidade o desenvolvimento de competências que poderão 

ter um papel importante na gestão do regime terapêutico por parte de doentes com perturbação 

psiquiátrica. 

Como ponto de partida para o projeto que se reflete e resulta neste relatório, foram 

colocados dois objetivos gerais essenciais para o impulso na elaboração deste trabalho que são: 

Capacitar o doente para uma gestão do regime terapêutico eficaz; e aumentar a incidência de 

doentes com gestão do regime terapêutico eficaz.  

https://cms.ipbeja.pt/course/index.php?categoryid=296
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O Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e Psiquiatria [EESMP] desempenha um papel 

decisivo na integração de cuidados especializados em enfermagem de Saúde Mental e 

Psiquiátrica com o intuito de melhorar a oferta de cuidados de saúde a utentes/famílias com 

perturbação mental, tanto na fase aguda da doença (em contexto de internamento hospitalar) 

como na fase em que a doença se encontra estabilizada, mas que é necessário manter cuidados 

de saúde de continuidade e proximidade. Desta forma, existe a necessidade de prosperar esta 

estrutura e ampliar a intervenção do EESMP na comunidade, levando a convicção de que a 

intervenção estruturada com o doente pode conduzir a benefícios em termos de gestão da 

doença e prevenção de recaídas. 

O alcançar deste objetivo irá permitir uma aquisição de conhecimentos com vista a 

melhorar os cuidados que serão prestados aos doentes e um progresso pessoal e enquanto 

profissional de saúde. 

Este relatório encontra-se dividido em três grandes partes: todo o enquadramento 

conceptual na primeira parte, a prática clínica descrita na segunda parte e a terceira parte 

reservada para expor a reflexão sobre todo o caminho percorrido. 

O trabalho encontra-se redigido segundo o novo acordo ortográfico, a sua apresentação 

segue as normas de elaboração de trabalhos escritos do Instituto Politécnico de Portalegre e 

citações e referências bibliográficas seguem a 6ª edição da American Psychological Association 

[APA]. 
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CAPÍTULO I 

 
1. ENQUADRAMENTO CONCETUAL 

 

Este capítulo tem como objetivo essencial proceder ao enquadramento concetual 

necessário ao desenvolvimento deste trabalho. Explana a minha perspetiva sobre o tema aqui 

ensaiado, levando-me a esclarecer alguns dos “pontos fortes” para a criação deste relatório.   

Deste ponto evolui-se para a construção de uma base de trabalho da qual emergem os 

aspetos conceptuais relacionados com este relatório. 
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1.1 A SAÚDE MENTAL – UM BREVE RETRATO SOBRE A MINHA VISÃO 

 

Quantas vezes já ouvimos esta frase “Sem Saúde Mental não há saúde”? Esta questão faz 

parte de uma campanha do ano de 2021 realizada pelo Serviço Nacional de Saúde [SNS]. Esta 

campanha tem como objetivo, de acordo com o SNS (2021), “desbloquear a conversa sobre o 

tema da Saúde Mental e ajudar a retirar-lhe o estigma que ainda lhe está associado.” De certa 

forma, esta campanha reflete um pouco como o estigma ainda é bastante existente na sociedade, 

bem como a necessidade do debate sobre a saúde mental. 

Responder à questão ‘O que é saúde mental?’ não é tarefa fácil. Mais do que um quadro de 

ausência de problemas, a saúde mental é compreendida como um estado onde o indivíduo está 

bem o suficiente para lidar com as situações quotidianas, que são tão diversas quanto 

imprevisíveis.  

Podemos assim iniciar esta fase com a definição de Saúde. Separando a expressão “Saúde 

Mental” ficaremos inicialmente com a palavra Saúde. O que é a Saúde? De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde [OMS] “A saúde é um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade”. Esta definição 

surge em 1946 e consta na Constituição da OMS, tendo sido bastante inovadora nessa época 

pois em vez de se apresentar como um conceito redutor de saúde, ampliou a noção incluindo os 

aspetos físicos, mentais e sociais. 

Segundo a Ordem dos Enfermeiros [OE] (2012: 8)  
“A saúde é o estado e, simultaneamente, a representação mental da condição 
individual, o controlo do sofrimento, o bem-estar físico e o conforto emocional e 
espiritual. Na medida em que se trata de uma representação mental, trata-se de um 
estado - subjectivo; portanto, não pode ser tido como conceito oposto ao conceito de 
doença.”  

A OMS (2018) define a saúde mental como “o estado de bem-estar no qual o indivíduo 

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

produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade em que se insere.” Nesta definição a “saúde 

mental” é entendida como um aspeto vinculado ao bem-estar, à qualidade de vida, ao trabalhar 

e à inserção na sociedade. Com esta perspetiva a OMS incentiva a pensar na saúde mental muito 

para além das doenças e das perturbações mentais. 

De acordo com a DGS (2022) “A saúde mental é a base do bem-estar geral. É este o sentido 

da expressão “mente sã em corpo são” ou, noutra formulação, que “não há saúde sem saúde 

mental”. 
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A representação mental da condição individual e do bem-estar é mutável no tempo, isto é, 

cada pessoa busca o equilíbrio em cada momento, em concordância com os desafios que cada 

situação lhe coloca. A saúde é o reflexo de um processo dinâmico e contínuo, em que cada 

pessoa pretende atingir o estado de equilíbrio que se traduz no controlo do sofrimento, no bem-

estar físico e no conforto emocional, espiritual e cultural (OE, 2012). 

Considerando e refletindo, a vivência no mundo contemporâneo implica lidar diariamente 

com as complicações causadas pelo árduo ritmo da vida e pela visível fragilidade de algumas 

relações – familiares e conjugais, contratempos que poderão debilitar as nossas relações 

pessoais e sociais a médio e longo prazo. 

Até aqui foi abordado o conceito de saúde mental, vejamos agora o conceito de “doença 

mental” que é definido na Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines [ICD] (OMS, 1992) 

como “um conjunto de sintomas ou comportamentos associados na maior parte dos casos a 

ansiedade e com interferência nas funções pessoais reconhecíveis clinicamente”.  

De acordo com Brundtland (OMS, 2001: XI) “A doença mental não é sinal de malogro 

pessoal. Não acontece só aos os outros. Todos nos lembramos de uma época, ainda não há muito 

tempo, em que não se podia falar abertamente sobre cancro”. A inclusão na nossa sociedade 

sobre a discussão sobre a Saúde Mental está cada vez mais enraizada.  

A Assembleia Mundial da Saúde de 2001 debateu a saúde mental em todas as suas 

dimensões, aspetos médicos, sociais e políticos. Como fazem referência, esta focagem 

aprimorada e apoiada oferece uma oportunidade e um desafio.  

Brundtland (2001: XII) afirma que:  
“Ainda há muito por fazer. Não sabemos quantas pessoas não estão a receber 
os cuidados de que necessitam – que estão disponíveis e podem ser obtidos sem 
um custo elevado. As estimativas iniciais indicam que cerca de 450 milhões de 
pessoas actualmente vivas sofrem de perturbações mentais ou neurobiológicas 
ou, então, de problemas psicossociais, como os relacionados com o abuso de 
álcool e de drogas. Muitas sofrem em silêncio. Além do sofrimento e da falta de 
cuidados, encontram-se as fronteiras do estigma, da vergonha, da exclusão e, 
mais frequentemente do que desejaríamos reconhecer, da morte.” 

Em 2001, o Dia Mundial da Saúde teve por lema «Cuidar, sim. Excluir, não».  
“A sua mensagem era a de que não se justifica excluir das nossas comunidades as 
pessoas que têm doenças mentais ou perturbações cerebrais – há lugar para todos. 
No entanto, muitos de nós ainda nos afastamos assustados de tais pessoas ou 
fingimos ignorá-las – como se não nos atrevêssemos a compreender e a aceitar”. 
Brundtland (OMS, 2001: XI) 
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Segundo Brundtland as sociedades ainda se afastam de tais pessoas ou fingem ignorá-las, 

como se não nos atrevêssemos a compreender e a aceitar. Passados mais de vinte anos, ainda 

nos dias de hoje este discurso é real e continua a ser um tema bastante atual, apesar de todo o 

trabalho desenvolvido até ao momento, ainda muito está por fazer. 

Como refere a OE (2021:15) “A doença mental engloba todo um conjunto de situações que 

interferem no bem-estar da pessoa, causa sofrimento e pode tomar proporções altamente 

incapacitantes. Têm sido feitos enormes esforços no sentido de fomentar a saúde mental na 

Europa. Contudo, muito ainda está por fazer.” 

Segundo Gaino, Souza, Cirineu & Tulimosky (2018: 110) os conceitos de saúde e saúde 

mental são “complexos e historicamente influenciados por contextos sóciopolíticos e pela 

evolução de práticas em saúde. Os dois últimos séculos têm visto a ascensão de um discurso 

hegemônico que define esses termos como específicos do campo da medicina.” Como referem 

Gaino et al. (2018) estimular debates sobre o conceito de saúde mental e implementar 

estratégias para aproximar os profissionais de diferentes serviços será essencial para ampliar a 

discussão e solidificar uma perspetiva mais ampliada de saúde nos diferentes serviços de 

cuidados e na própria comunidade. 

Existe realmente uma nova perceção sobre a Saúde Mental, que oferece uma expectativa 

real aos doentes mentais: o entendimento de como fatores genéticos, biológicos, sociais e 

ambientais se juntam para originar doenças da mente e do cérebro; a compreensão de como são 

realmente indivisíveis a saúde mental e a física, e de como é complexa e profunda a influência 

de uma sobre a outra. A Diretora-Geral da OMS (2001: XI) refere que “falar sobre saúde sem 

falar em saúde mental é como afinar um instrumento e deixar algumas notas dissonantes”.  

Como refere o Conselho Nacional de Saúde [CNS] (2019: 5) citando a OMS (2001) “a 

OMS está a fazer uma declaração muito simples: a saúde mental – negligenciada durante 

demasiado tempo – é essencial para o bem-estar geral das pessoas, das sociedades e dos países, 

e deve ser universalmente encarada sob uma nova luz.”  

Segundo a DGS (2013) alguns estudos epidemiológicos exibem que os distúrbios 

psiquiátricos e os problemas de saúde mental relacionados com a saúde em geral são uma das 

principais causas de incapacidade para a atividade produtiva e uma das principais causas de 

morbilidade e morte prematura em todo o mundo: 
“Os distúrbios mentais são responsáveis por mais de 12% da carga global de doença 
em todo o mundo, valor que sobe para 23% nos países desenvolvidos” (Xavier, M et 
al, 2013); “Cinco das 10 principais causas de incapacidade a longo prazo e de 
dependência psicossocial são doenças neuropsiquiátricas: depressão unipolar 
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(11,8%), problemas ligados ao álcool (3,3%), esquizofrenia (2,8%), distúrbios 
bipolares (2,4%) e demência (1,6%)” (idem), sendo as perturbações depressivas a 3.ª 
causa de carga global de doença (1.ª nos países desenvolvidos), estando previsto que 
passem a ser a 1.ª a nível mundial em 2030, com agravamento provável das taxas de 
suicídio e parasuicídio” (DGS, 2013: 5).  

De acordo com o mesmo documento, os problemas de saúde mental na Europa assumem 

cerca de 26,6% da carga total de problemas de saúde, sendo o suicídio uma das 10 principais 

causas de morte prematura. Estimativas do Conselho Europeu do Cérebro indicam que 27,4% 

da população da UE com idade entre 18 e 65 anos padece, em cada ano, de algum problema de 

saúde mental, número que foi atualizado recentemente para 38,2%. Enquanto muitas pessoas 

possuem um distúrbio diagnosticável, outras têm problemas de saúde mental “subliminares”, o 

que significa que não cumprem os critérios de diagnóstico de distúrbios mentais, mas estão 

igualmente em sofrimento e, portanto, devem beneficiar de intervenção. 

Este aumento na prevalência da doença de saúde mental tem uma consequência em que se 

verifica “um impacto significativo sobre a vida familiar, as redes de suporte social, desempenho 

profissional e emprego, bem como de sofrimento com o estigma, a discriminação e a exclusão 

social” (DGS, 2013: 6). Chegando-se ao limite e havendo de facto provas fiáveis, de que em 

vários locais os direitos humanos básicos são negados a pessoas com problemas de saúde 

mental.   

De acordo com a DGS (2013) a grandeza deste impacto decorre não só da ampla 

prevalência das perturbações mentais, mas também de uma significativa proporção dos 

indivíduos iniciarem tarde o tratamento ou não terem sequer acesso a cuidados adequados às 

suas necessidades.  

A perturbação psiquiátrica altera igualmente de forma negativa quer a procura de cuidados, 

quer a adesão aos programas terapêuticos prescritos para as doenças somáticas em causa.  

Conforme descrito em DGS (2013: 6)  
“A questão do acesso aos cuidados tem sido uma das áreas mais aprofundadas nos 
últimos anos, estando já identificados vários dos seus determinantes: estigma e 
desconhecimento face à doença mental, escassez de recursos humanos e estruturais, 
baixa prioridade em termos de opção política, orçamento desproporcionadamente 
baixo para a carga das doenças implicadas, organização deficiente dos serviços de 
psiquiatria, em particular quando se verifica concentração em grandes instituições 
centralizadas e pouca articulação com os cuidados de saúde primários.”  

Todos estes determinantes fazem com que exista uma discrepância marcada entre o número 

de pessoas que precisam de cuidados e as que de facto os recebem. O reconhecimento desta 

magnitude levou a OMS a lançar um programa chamado de “Mental Health Gap Action 
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Programme”, com o objetivo de auxiliar os países a responderem política e tecnicamente a este 

problema, com base em quatro dimensões complementares: informação, desenvolvimento de 

políticas e programas, legislação e investigação. (DGS: 2013) 

De acordo com a DGS (2014: 24) “as perturbações psiquiátricas afetam mais de um quinto 

da população portuguesa.” Sendo que deste valor os problemas mais prevalentes são as 

perturbações da ansiedade (16,5%) e as perturbações depressivas (7,9%). Estes valores de 

prevalência de perturbações mentais em Portugal apenas são comparáveis com aos da Irlanda 

do Norte (23,1%), dentro da Europa, e aos dos EUA (26,4%) fora da Europa. Estes números 

mostram bem a carga que existe em termos de doença mental na Europa e Mundo. Seguindo 

este rumo de pensamento conseguimos realmente ter em mente que  
“Estes dados complementam e corroboram os números da prevalência das doenças 
mentais no nosso país e justificam plenamente a necessidade de manter a Saúde 
Mental como prioridade absoluta do ponto de vista da melhoria contínua da 
prestação de cuidados e da prossecução da implementação do Plano Nacional de 
Saúde Mental” (DGS:2014, 32). 

Estes números expõem bem a importância da Saúde Mental para a valoração das 

consequências para a capacidade produtiva e a uma vida com incapacidade. Como refere a DGS 

(2014: 36) “As perturbações mentais ocupam dois lugares no grupo das dez doenças que mais 

contribuem para os anos vividos com incapacidade em Portugal: perturbações depressivas (em 

2º lugar) e perturbações de ansiedade (em 8º)”.  

Segundo o Ministério da Saúde [MS] (2010: 257) “os problemas de saúde mental … 

importam severas consequências para a vida das famílias. Por isso, a saúde mental constitui 

uma das prioridades das políticas sociais e de saúde do XVIII Governo Constitucional…”. 

Segundo a DGS (2022) “Viver com uma doença mental implica vários desafios e 

dificuldades”, sendo que a situação atual que vivemos em plena pandemia, poderá ainda criar 

mais problemas adicionais.  

Como refere Santos, Saraiva, Mesquita & Silva (2021) a Covid-19 não tem apenas 

consequências ao nível físico, constituindo uma nova forma de vida, quer no plano individual 

quer em sociedade, resultando em consequências invisíveis para a saúde mental da população. 

Segundo um estudo realizado pelos autores Santos et al. (2021: 14) onde apontam que “os 

resultados revelam não só o impacto negativo da Covid-19 ao nível do bem-estar das pessoas, 

mas também uma maior necessidade de aposta na sensibilização para o nível de risco do vírus 

na saúde mental da população portuguesa no limitado espectro de tempo”. 
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Existe atualmente a informação de que os custos diretos e indiretos relacionados com as 

perturbações psiquiátricas ou mentais, consequentes das despesas assistenciais e da diminuição 

da produtividade (ex., desemprego, absentismo, baixas por doença, apoio a familiar doente), 

têm um desmedido impacto económico nos orçamentos públicos, podendo chegar a atingir 

cerca de 20% de todos os custos da saúde. “Este facto, por si só, ilustra de forma inequívoca a 

relevância que as políticas de saúde mental não podem deixar de assumir no contexto das 

políticas gerais de saúde dos países, em termos nacionais” (DGS, 2013: 7). 

Deste modo e segundo o relatório da DGS (2013), o atual modelo de intervenção em Saúde 

Mental apoiado na integração dos serviços de saúde mental nos de saúde geral, sustentado em 

equipas comunitárias multidisciplinares articuladas com os Cuidados de Saúde Primários é 

considerado pela União Europeia [UE] e a OMS como o plano com maior eficácia e mais 

económico. 

Em 2015 a realização da Cimeira das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, 

conduziu à definição da Agenda 2030. De acordo com as Nações Unidas esta Agenda 2030 é 

uma agenda ampliada e desenvolvida de uma forma ambiciosa, que aborda várias extensões do 

desenvolvimento sustentável (sócio, económico, ambiental) e que promove a paz, a justiça e 

instituições eficazes. Propõe 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável [ODS] e 169 metas 

correspondentes, os quais vão constituir um referencial de orientação para o desenvolvimento 

sustentável durante a próxima década (Centro de Informação Regional das Nações Unidas para 

a Europa Ocidental, 2016). Estes ODS definem “as prioridades e aspirações globais para 2030 

e requerem uma ação à escala mundial de governos, empresas e sociedade civil para erradicar 

a pobreza e criar uma vida com dignidade e oportunidade para todos, dentro dos limites do 

planeta” (Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, 2019).  

No que diz respeito à área da saúde, embora exista um ODS específico, “Saúde de 

qualidade”, julga-se que todos os setores incorporam a saúde e o bem-estar como elemento 

central no desenvolvimento de políticas, considerando que as bases da saúde e do bem-estar se 

encontram fora do setor da saúde, como foi afirmado nas decisões contidas na Declaração de 

Adelaide sobre a “Saúde em Todas as Políticas” (OMS, 2010).  

Esta estratégia da transversalidade da saúde em todas as políticas, acarreta um novo papel 

para o setor da saúde que se vê assim colocado perante novos desafios, exigências e 

responsabilidades, tornando-se necessário o desenvolvimento de competências de trabalho em 

parceria com outros setores que não somente o sector da Saúde (OMS, 2010).  
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Portugal enquanto membro da Organização das Nações Unidas e da UE, vincula-se aos 

compromissos firmados na Agenda 2030, de acordo com a Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 

95/2019 de 4 de setembro) na base 36, referente às relações internacionais, em que no ponto n.º 

1, se pode ler: “O Estado apoia as organizações internacionais com intervenção na área da saúde 

e garante o cumprimento dos compromissos internacionais a que está vinculado” (Assembleia 

da República [AR], 2019: 66). Nesta mesma base, no seu ponto n.º 3, o estado assume ainda o 

compromisso de desenvolver “uma política de cooperação que incide na melhoria sustentável 

da saúde e do bem-estar humanos, numa perspetiva de saúde global, promovendo a cooperação 

bilateral, em particular com os Estados-Membros da União Europeia e com os Estados que 

integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.” (AR, 2019: 66) 

O Observatório Português dos Sistemas de Saúde [OPSS] tem como finalidade 

proporcionar a todos aqueles, que de uma ou outra maneira, podem influenciar a saúde em 

Portugal, uma análise precisa, periódica e independente da evolução do sistema de saúde 

português e dos fatores que a determinam. De acordo com o OPSS (2019: 90)  
“a doença mental constitui um problema de saúde pública devido a todo o seu 
impacto e, como tal, as políticas de saúde mental são essenciais para determinar a 
melhor forma como se devem alocar os recursos no sentido de proporcionar aos 
doentes os melhores serviços de saúde mental possíveis”.  

Segundo o OPSS (2019: 90) “os transtornos mentais são altamente prevalentes na Europa 

e têm um impacto muito significativo na vida dos indivíduos, na sociedade e na economia…”, 

e que “os custos financeiros globais dos transtornos mentais, incluindo custos médicos diretos 

e indiretos através de cuidados e perda de produtividade, chegam a mais de 450 mil milhões de 

euros por ano na UE.” 

Devemos reconhecer, porém, que a criação de políticas de saúde mental não é 

absolutamente necessária exclusivamente devido ao seu impacto económico, mas devido à 

influência que a doença mental tem em termos pessoais e sociais. “Pessoas diagnosticadas com 

transtornos mentais graves vivem, em média, 20 anos a menos em comparação com a população 

em geral” (OPSS, 2019: 90). Isto é sem dúvida um dado bastante forte que nos deve fazer 

refletir, ao pensarmos que uma pessoa com uma doença mental, vive em média menos 20 anos 

do que uma pessoa sem doença mental. É sem dúvida uma diminuição bastante acentuada no 

tempo de vida, sabendo que durante o período de vida, a qualidade de vida estará bastante 

afetada devido à doença mental e tudo o que ela acarreta. 

A prevalência de doenças mentais na Europa é preocupante. De uma forma generalizada, 

em Portugal os números não são melhores: os dados indicam que 23,8% dos anos vividos com 
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incapacidade, do total de todas as doenças, correspondem às doenças mentais e do 

comportamento (OPSS, 2019: 90). “Portugal apresenta uma prevalência significativamente 

elevada no contexto da Europa, sendo que, segundo o Estudo Nacional de Saúde Mental, quase 

um quarto das pessoas entrevistadas (22,9%) cumpria os requisitos mínimos para o diagnóstico 

de uma perturbação psiquiátrica” (OPSS, 2019: 90). 

Segundo o MS (2018: 35): 
“os resultados do estudo sobre a prevalência de doenças mentais na população adulta 
portuguesa sugerem que somos o país da Europa com a maior prevalência de doenças 
mentais na população adulta: em 2016, um em cada cinco portugueses sofreu de uma 
doença psiquiátrica e quase metade já teve uma destas perturbações durante a vida”. 

Neste sentido, faz-se notar bem a prevalência que a saúde mental tem no nosso território, 

já que em 2016 um em cada cinco portugueses sofreu de uma doença psiquiátrica. 

O Relatório do Programa Nacional para a Saúde Mental (2017) expõe a situação sobre a 

Saúde Mental referente a Portugal em 2016, onde consta um sumário das atividades feitas em 

2016/2017, uma previsão da realização em 2017/2018 e o que se prevê fazer até 2020. Nas suas 

fundamentais conclusões, este documento indica que “as pessoas estão a viver mais anos, mas 

com incapacidades na área da saúde mental, o que implica uma sobrecarga para a sociedade”,  

“que o número de mortos por saúde mental é baixo e está, na maioria, relacionado com o 

suicídio”, que deverá existir um “maior rigor e qualidade na prescrição de medicamentos na 

área da saúde mental” e “aumentar os registos de perturbações mentais nos Centros de Saúde” 

bem como “aumentar os cuidados e serviços na área da saúde mental para as 

crianças/adolescentes e adultos” (DGS, 2017: 4). 

O que seria expectável atingir em 2020, de acordo com o mesmo relatório, seria: “aumentar 

em 25% o registo das perturbações mentais nos Centros de Saúde”, “estabilizar a prescrição de 

medicamentos para o tratamento de ansiedade na população”, “apoiar a criação de 1.500 lugares 

para adultos e 500 para crianças/adolescentes em Cuidados Continuados Integrados de Saúde 

Mental” e “realizar mais 30% de ações de promoção da saúde mental e de prevenção das 

doenças mentais” (DGS, 2017: 4). 

Segundo este mesmo Relatório, Portugal tem vindo a mostrar um afastamento face às metas 

definidas pela OMS, como descreve a DGS (2017: 13): 
“a análise da situação da saúde mental portuguesa no âmbito do projeto UE Joint 
Action on Mental Health and Well-being (2013/2016), veio evidenciar o progressivo 
afastamento do nosso país das metas preconizadas pela Organização Mundial de 
Saúde e confirmou, de forma clara, que só com mudanças profundas e urgentes em 
alguns aspetos fundamentais das políticas e serviços de saúde mental o nosso país 
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poderá de novo juntar-se ao processo de mudança atualmente em curso a nível 
Europeu.” 

Consoante o Relatório Primavera 2019 (OPSS, 2019: 101) “O sistema de saúde mental em 

Portugal sempre esteve em atraso em comparação com a evolução da psiquiatria europeia, no 

que diz respeito ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento da doença mental”.  

Segundo o OPSS (2019), graças à orientação política fundamentada em preocupações de 

cariz económico, mesmo com legislações que seguem as recomendações internacionais, 

considerado o modelo da comunidade, as mudanças observadas nunca foram conseguidas de 

forma célere e completa. “Nunca houve um compromisso político sério em investir neste setor, 

com o objetivo de dotar o SNS de recursos que permitam melhorar a qualidade de vida do 

portador de perturbação mental” (OPSS, 2019: 101). 

Apesar da evolução das políticas de saúde mental, torna-se imperativo afirmar que o 

estigma se mantém muito presente na sociedade. É necessário continuar a investir na 

desestigmatização destes doentes para uma inserção bem conseguida na sociedade (OPSS, 

2019). 

De acordo com o OPSS (2019: 102-103) no “Relatório de Avaliação do Plano Nacional de 

Saúde Mental 2007-2016 e propostas prioritárias para a extensão a 2020, foram identificados 

vários obstáculos à implementação do Plano Nacional 2007-16, os quais justificariam a sua 

extensão até 2020”. Como é referido no documento do OPSS (2019:103):   
“cabe aos sucessivos governos estabelecer um compromisso transversal que 
assegure um investimento sustentável nesta área da Saúde e que permita dotar o SNS 
das ferramentas que precisa para que os objetivos de melhoria contínua na saúde 
mental possam ser atingidos, como também garantir, como nas restantes áreas, mas 
com particular relevância aqui, uma articulação com o Sistema de Solidariedade e 
Segurança Social, única forma de providenciar respostas integradas, absolutamente 
determinantes nas intervenções em saúde mental”.  

É de uma importância extrema discutir as opções políticas a tomar, com base em evidências 

disponíveis e nos valores propostos a nível internacional, dado existir uma base muito sólida de 

evidência científica sobre quais são as principais prioridades e quais são os serviços e as 

estratégias mais efetivas (OPSS, 2019). 

Regressando ao ODS 3- “Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar 

para todos, em todas as idades” (INE, 2019: 59), encontram-se definidas 12 metas para este 

objetivo, das quais destacamos as que se referem à área da saúde mental: Assim sendo, temos 

a Meta 3.4 - “Até 2030, reduzir num terço a mortalidade prematura por doenças não  

transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar” (INE, 
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2019: 72), cujo indicador é a “Taxa de mortalidade por lesões auto-provocadas 

intencionalmente (suicídio)” (INE, 2019: 72)  e ainda a Meta 3.5 – “Reforçar a prevenção e o 

tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas e o uso nocivo do álcool” 

(INE, 2019:76) cujo indicador é: “Consumo nocivo de álcool, tendo por referência o limiar 

nacional definido para o consumo de litros de álcool puro per capita (pessoas com 15 ou mais 

anos) por ano” (INE, 2019: 76).  

Posto isto, será de referir que face às necessidades com que a área da saúde se debate em 

Portugal, nomeadamente a área da saúde mental, os indicadores definidos para o ODS n.º 3 

apresentam uma limitação clara, pelo que de acordo com a Organização Europeia de 

Cooperação Económica (Plataforma ONGD 2019), Portugal beneficiaria em utilizar outros 

indicadores complementares, nomeadamente o “Índice de Bem-estar (IBE) o qual reflete a 

evolução do bem-estar da população recorrendo a dois índices, que traduzem duas perspetivas 

de análise: Condições materiais de vida e qualidade de vida” INE (2019:1). 

Uma citação que reflete bem a importância da Saúde Mental, como expressa Graça Freitas 

em MS (2018; 7) é que “a saúde mental é parte integrante da saúde e é um fator determinante 

para a coesão social, progresso económico e desenvolvimento sustentável da nossa sociedade.”   

Será o momento para que, de uma vez por todas, se acabe com todo o estigma e muitas 

vezes igualmente com a própria vergonha dos doentes e familiares, como refere Brundtland em 

2001: 
“Em diferentes contextos, fazemos esta simples afirmação: dispomos dos meios e do 
conhecimento científico para ajudar os portadores de perturbações mentais e 
cerebrais. Os Governos têm-se mostrado descuidados, tanto como a comunidade da 
saúde pública. Por acidente ou por desígnio, todos somos responsáveis por esta 
situação. Como principal instituição mundial de saúde pública, a OMS tem uma e 
apenas uma opção: assegurar que a nossa geração seja a última a permitir que a 
vergonha e o estigma tomem a dianteira sobre a ciência e a razão.” (OMS, 2001: 
XIII) 

De salientar, que muito se tem vindo a trabalhar com o objetivo de melhorar a forma como 

vivem todos os doentes com problemas de saúde mental, mas não podemos descartar tudo 

aquilo que ainda pode ser feito de modo a aumentar e melhorar todos os cuidados prestados a 

estes doentes. É necessário e imprescindível aumentar e aperfeiçoar a formação de profissionais 

para a saúde mental, de modo a desenvolver cuidados especializados. Falta, na minha opinião, 

um número adequado de Enfermeiros Especialistas para preencher os serviços de saúde mental 

e igualmente em cargos onde façam melhor uso das suas aptidões.  
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1.2 ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

Iniciei o meu caminho na área da Saúde Mental e Psiquiátrica há relativamente pouco 

tempo e desenvolvo o meu trabalho numa unidade de internamento. Contudo, desde o início 

que comecei a verificar que muitos dos internamentos se tratavam verdadeiramente de um 

reinternamento. Este aspeto foi-me levando a refletir acerca dos vários fatores que podem levar 

a esse acontecimento, ou seja, a internamentos consecutivos. Resultante dessa reflexão, do 

contacto com os familiares e do contacto com os meus pares surgia muitas vezes um dado 

comum, uma gestão do regime terapêutico ineficaz. Deste modo optei por desenvolver a minha 

pesquisa no âmbito da gestão do regime terapêutico. 

Uma das primeiras dúvidas com que me deparei foi indubitavelmente a diferença entre 

dois conceitos completamente distintos, que apreciaria deixar acessível neste relatório. A 

diferença entre adesão terapêutica e gestão do regime terapêutico. 

Para uma gestão eficaz do regime de tratamento é fundamental que exista uma adesão 

terapêutica por parte das pessoas envolvidas no processo, doentes e seus cuidadores. 

Na pesquisa sobre o tema, parece existir sempre uma ligação e associação entre os termos 

gestão do regime terapêutico e adesão terapêutica, muitas vezes até difíceis de diferenciar. O 

conceito de adesão é um conceito próximo da gestão, cuja definição é por vezes pouco clara. 

Alguns autores sugerem a clarificação dos conceitos, bem como Bastos (2013: 66) que sugere 

que gestão do regime terapêutico:  
“é um conceito mais global, que engloba a adesão, mas que vai além da volição e 
inclui, entre outros aspetos, a capacidade de decisão sobre a mudança de um 
comportamento face à modificação do status de um sintoma ou face a uma nova 
circunstância, incorporando, por isso, o autoconhecimento e o conhecimento técnico 
necessário para interpretar e agir em conformidade.” 

De acordo com CIPE (2019), o termo de adesão é definido como  
“ação auto iniciada para promoção do bem-estar; recuperação e reabilitação; 
seguindo as orientações sem desvios; empenhado num conjunto de ações ou 
comportamentos. Cumpre o regime de tratamento; toma os medicamentos como 
prescrito; muda o comportamento para melhor, sinais de cura, procura os 
medicamentos na data indicada, interioriza o valor de um comportamento de saúde 
e obedece às instruções relativas ao tratamento. (Frequentemente associado ao apoio 
da família e de pessoas que são importantes para o cliente, conhecimento sobre os 
medicamentos e processo de doença, motivação do cliente, relação entre o 
profissional de saúde e o cliente).” 

De acordo com a OE (2021: 46) a questão da gestão do regime terapêutico “pressupõe que 

a pessoa desempenhe uma série de atividades ou a adaptação de comportamentos com vista a 
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diminuir o impacto da doença na sua vida”, bem como é “uma área de grande interesse para a 

enfermagem e em particular para os enfermeiros EESMP”. A questão da gestão do regime 

terapêutico deve ser fundamental na prática dos enfermeiros EESMP (OE, 2021). 

Segundo a OE (2009, III) “As evidências afirmam que um dos principais problemas com 

que o sistema de saúde se depara é o abandono ou o incorreto cumprimento dos tratamentos 

prescritos pelos profissionais de saúde.” 

Os profissionais de saúde observam frequentemente a ineficácia da gestão do regime, 

especialmente do medicamentoso, bastante associado à sua complexidade, défice de 

conhecimentos sobre a forma de integrar as indicações terapêuticas no dia-a-dia, às imposições 

excessivas sobre a pessoa e a demora ou ausência de resultados positivos imputáveis à proposta 

de tratamento (Oliveira, 2015). Segundo esta autora “entende-se como primeira condição para 

que alguém adote ou mude comportamentos a necessidade da informação necessária sobre o 

que mudar e porquê mudar, fundamentando os conhecimentos dos doentes face à patologia.” 

(Oliveira, 2015: 28). A autora transmite a ideia que a educação para a gestão é a base do cuidar 

da pessoa com doença crónica. É este o processo que proporciona o conhecimento e as aptidões 

às pessoas, e que permite assegurar o autocuidado no seu dia-a-dia, ajudando estas a ir em 

direção ao sucesso e promovendo a vivência de uma transição saudável e indutora de uma 

gestão eficaz (Oliveira, 2015). 

Como afirmam Potter, Stockert, Perry & Hall (2017: 274):  
“O objetivo da autogestão é o de minimizar o impacto da doença crônica ou da 
enfermidade aguda repentina no estado de saúde e no funcionamento físico e para 
permitir que as pessoas lidem com os efeitos psicológicos de uma doença.” 

A Classificação dos Resultados de Enfermagem [NOC] (2018) através do diagnóstico 

“Controle ineficaz da saúde”, remete-nos para uma definição de “Padrão de regulação e 

integração à vida diária de um regime terapêutico para tratamento de doenças e suas sequelas, 

que é insatisfatório para alcançar metas específicas de saúde. Isto é, este conceito remete-nos 

para o conceito de gestão de regime terapêutico. Na taxonomia da CIPE o termo de gestão de 

regime terapêutico não está descrito, na sua mais recente versão, direcionando-nos para termos 

como autocuidado, regime, regime medicamentoso, habilidade para gerir ou atitude face ao 

regime.  

Identifico diariamente no meu local de trabalho a ocorrência frequente de casos de 

internamento e reinternamento devido a uma ineficaz gestão do regime terapêutico. 
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De acordo com Oliveira (2015: 29) “a pertinência da gestão do regime medicamentoso, 

assenta no facto de que se a pessoa tiver capacidade, ferramentas e autonomia para a fazer, 

estará a ser promovida a adesão terapêutica”. De acordo com esta autora a dificuldade na gestão 

do regime medicamentoso é uma realidade, e não depende exclusivamente da sua 

complexidade, mas também de outros fatores que devem ser tidos em conta. Conhecer estes 

fatores é o primeiro passo para o reconhecimento do diagnóstico certo e respetivas intervenções, 

no sentido de promover a saúde, a qualidade de vida, o bem-estar e na ajuda a gerir melhor o 

regime medicamentoso. Esclarece que a ineficácia da gestão do regime terapêutico poderá 

determinar a adesão ao regime recomendado, nomeadamente ao regime medicamentoso. 

Uma das grandes dificuldades que se coloca aos doentes com perturbações mentais prende-

se com a adesão ao esquema terapêutico.  

Borba, Maftum, Vayego, Mantovani, Felix & Kalinke (2018: 2) referem que “o fenómeno 

da adesão constitui desafio importante para os profissionais de saúde mental, pois a não adesão 

pode impactar o aumento da frequência e da intensidade das crises, o número de 

hospitalizações/reinternações e onerar o sistema de saúde”. Borba et al. (2018) consideraram 

que uma melhor compreensão sobre a adesão pode proporcionar mudanças na prática dos 

profissionais de saúde, no sentido de planeamento de cuidados e implementação de estratégias 

de promoção de adesão. 

Como descrevem Borba et al. (2018: 7), os autores concluem que: 
“Diante da complexidade e da dinamicidade do fenômeno da adesão ao uso do 
medicamento por portadores de transtorno mental, o presente estudo pode contribuir 
para a prática interdisciplinar dos profissionais de saúde que atuam na saúde mental 
ao evidenciar que eles devem manter-se atentos aos fatores que predispõem à má 
adesão. Além disso, devem dispor de ações estratégicas como grupos de medicação, 
de orientação/informação e inclusão da família no tratamento, a fim de minimizar as 
dificuldades apresentadas e de promover a adesão e a segurança do paciente na 
terapêutica medicamentosa. Enfatiza-se, também, a necessidade de políticas que 
garantam o acesso à medicação.” 

De acordo com Descalço (2017: 26) a adesão à terapêutica do doente:  
“é um elemento chave no tratamento de qualquer doença. A sua definição é alvo de 
debate, mas que pode ser genericamente apresentada como o grau de concordância 
entre o comportamento de um doente e as orientações do médico, ou outro 
profissional de saúde, relativamente a um determinado tratamento.” 

Descalço (2017) expressa que cada utente deve ser avaliado de forma completa e individual 

relativamente aos prováveis fatores que podem contribuir para uma fraca adesão à terapêutica. 

A identificação destes fatores serve de orientação para o planeamento das intervenções dirigidas 

à modificação deste comportamento. Salienta o autor Descalço (2017) a utilização de 
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intervenções psicoeducativas, com o objetivo de aumentar a informação que o doente possui 

sobre a sua condição de saúde.  

A OMS (2003) refere existir adesão terapêutica quando o comportamento de uma pessoa, 

na toma da medicação, no cumprimento de uma dieta e/ou nas mudanças no estilo de vida, 

coincide com as recomendações de um prestador de cuidados de saúde. Segundo a mesma a 

não adesão terapêutica pode ser classificada como intencional, quando o doente não cumpre o 

tratamento apesar de o conhecer, ou não intencional, quando este não compreende a informação 

prestada pelo profissional de saúde e quando se esquece ou sente dificuldade em gerir a 

medicação, o que muitas vezes é resultado de má comunicação entre o doente e o profissional. 

Como refere Descalço (2017: 24): 
“Dado o número de variáveis associadas à adesão terapêutica, as intervenções 
realizadas com o intuito de a aumentar devem ser elaboradas individualmente para 
cada doente, com base em todos os dados recolhidos. Na maior parte dos casos, os 
doentes podem beneficiar da integração das várias modalidades, como a 
psicoeducação para aumentar a literacia sobre a doença”. 

De acordo com Mota, Cruz & Costa (2016), como indicava o Conselho Internacional de 

Enfermeiros em 2011 a gestão do regime terapêutico enquanto ação auto-iniciada visa a 

promoção do bem-estar, baseada numa escolha consciente e dependente da vontade da pessoa. 

Citando os mesmos autores Mota et al. (2016: 72) 
“No sistema de informação em uso é utilizada a Classificação Internacional para a 
Prática de Enfermagem (CIPE) na sua versão beta em que a definição de gestão do 
regime terapêutico é considerado um comportamento de adesão que visa “executar 
as atividades cumprindo um programa de tratamento da doença e das suas 
complicações, actividades essas que são satisfatórias para atingir objetivos 
específicos de saúde, integrar actividades para tratamento ou prevenção de doença 
na vida diária (Conselho Internacional de Enfermeiros, 2011).” 

É necessário que exista mais investigação em torno desta temática, de modo a aumentar o 

conhecimento dos enfermeiros ou profissionais de saúde relativamente a este problema 

complexo e multidimensional da gestão do regime terapêutico. 

Conforme indica Cardoso, Byrne & Xavier (2016: 209):  
“não existe uma intervenção padrão capaz de isoladamente melhorar a adesão de 
todos os doentes, pelo que o sucesso das medidas adotadas depende, em grande parte, 
do profissional de saúde mental que as pratica e da sua capacidade em adaptar as 
intervenções às características individuais de cada doente.” 

Segundo estes mesmos autores Cardoso et al. (2016) a função dos profissionais de saúde 

mental na promoção da adesão é vista como sendo importante, dada a relação intrínseca que 

têm com os doentes. No entanto, referem os autores que a literatura sugere que estes prestadores 
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de cuidados nem sempre estão satisfatoriamente sensibilizados, nem são encorajados a 

desempenhar esse tipo de papel por rotina. (Cardoso et al., 2016) 

De acordo com a OE (2021: 43) “A adesão ao regime medicamentoso na doença mental 

constitui um desafio comparando com outras doenças.” Conforme afirma a OE (2021:43): 
“Este desafio, em particular na saúde mental, prende-se com o facto de estas pessoas 
apresentarem absentismo elevado; interrupção do tratamento; a recusa em fazer 
medicação; a falta de insight (atitudes e crenças face à doença), discernimento; a 
ocorrência de efeitos adversos da medicação o impacto direto dos sintomas 
(incluindo a depressão, alterações da cognição, sintomas positivos e negativos); o 
isolamento social; o estigma e, por vezes, o uso de substâncias psicoativas 
associadas.” 

A problemática inerente à não adesão, nos indivíduos com doença mental, conduz a graves 

consequências ao nível da saúde pública, traduzindo-se no aumento da incidência e prevalência 

de diversas patologias e um aumento do número de internamentos. (OE, 2021) 

A OE (2021) menciona que para existir sucesso terapêutico não basta prescrever a 

medicação, por mais eficiente e adaptada que ela seja. A adesão ou não adesão interfere no 

resultado da eficácia do tratamento. E neste aspeto segundo a OE (2021) os enfermeiros são 

profissionais que tem um papel essencial nesta área de intervenção habilitando as pessoas para 

uma adesão eficaz dos seus regimes terapêuticos. 

Como referem Mota et al. (2016: 73) “no sentido de diminuir o impacto das taxas de não 

adesão é fundamental que os enfermeiros ajudem os doentes na aquisição de conhecimentos e 

capacidades para gerir o seu regime terapêutico”.  

São estas capacidades de intervenção que com este projeto se pretendem estudar, explorar, 

verificar, implementar e aplicar no sentido de um aperfeiçoamento dos cuidados prestados e na 

melhoria da saúde do doente.  

Segundo os autores Mota et al. (2016) atrás referidos, existe uma necessidade de se 

aprofundar as questões relacionadas com os profissionais de saúde mental, na perspetiva do que 

podem representar na melhoria da gestão do regime terapêutico. Reconhecem que existe 

evidência científica que valoriza a promoção das competências interpessoais e comunicacionais 

dos profissionais de saúde, relacionando-as com os níveis de adesão terapêutica. Existe a noção 

de que a qualidade da relação terapêutica que os profissionais de saúde mental estabelecem com 

os doentes, bem como as estratégias de adesão que utilizam, têm um impacto positivo no 

prognóstico das perturbações psiquiátricas. 

Foi neste sentido que desenvolvi este projeto, aumentar os meus conhecimentos de forma 

a estabelecer uma relação terapêutica eficaz e desenvolver as intervenções capazes de 
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melhorarem a capacidade de gestão do regime terapêutico. Torna-se assim, necessário o 

desenvolvimento de novos estudos que permitam focalizar diferentes aspetos do assunto, 

contribuindo para uma melhor compreensão e abrindo horizontes para novas abordagens acerca 

de um tema tão pertinente na prática psiquiátrica. 

Segunda a OE (2021: 46) “a gestão do regime terapêutico é uma área de grande interesse 

para a enfermagem e em particular para os enfermeiros EESMP”, assim bem como “a questão 

da gestão do regime terapêutico deve ser central na prática dos enfermeiros EESMP”. 

De acordo com OE (2021: 46) “No âmbito da gestão do regime terapêutico o status 

diagnóstico com mais significado para a prática clínica dos enfermeiros EESMP é o de «Gestão 

do Regime Terapêutico Comprometido»”. Quando é identificado este status diagnóstico, o 

mesmo refere-se às situações em que utente apresenta necessidade de: 
“-Alterar hábitos de vida e/ou comportamentos;  
- Adquirir conhecimentos/capacidades para prevenir complicações;  
- Adquirir conhecimentos sobre o seu problema de saúde;  
- Adquirir conhecimentos/capacidades sobre o seu regime medicamentoso;  
- Adquirir conhecimentos/capacidades sobre o seu tratamento.” OE (2021: 46) 

Neste sentido, para que os utentes adquiram conhecimentos e capacidades, as sessões de 

psicoeducação são de uma importância extrema, não apenas por implicar uma competência 

nobre do enfermeiro EESMP, mas porque permitem ganhos em saúde e elevam os cuidados 

prestados ao utente. Segundo a OE (2021: 47) “o primeiro passo para que a pessoa se possa 

adaptar a uma nova situação na sua vida é possuir a informação necessária com a qual possa 

perceber porquê e como deve mudar”. O EESMP, deve olhar para a problemática da Saúde 

Mental de uma forma exigente e que compromete uma mudança na prestação dos seus cuidados, 

utilizando métodos e programas que promovam a qualidade de vida da pessoa. De acordo com 

a OE (2021) o mesmo deve estabelecer um plano de intervenção com o doente, conseguindo 

que desta forma ele se sinta parte integrante em todo o processo, capacitando-o no 

desenvolvimento de estratégias e competências para atingir o seu nível máximo de 

funcionamento físico, mental, comportamental, sociocultural, ambiental, espiritual, social, 

profissional e familiar. O EESMP deve assim desenvolver e implementar programas 

psicoeducativos. 
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1.3 A PSICOEDUCAÇÃO 

 

O EESMP conforme descrito em Diário da República [DR] de acordo com OE (2018: 

21427) “Presta cuidados de âmbito psicoterapêutico, socioterapêutico, psicossocial e 

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

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

De acordo com a OE (2021) a psicoeducação é uma das áreas de excelência onde o EESMP 

atua e tem uma intervenção eficaz.  

A psicoeducação é um instrumento fundamental para os EESMP uma vez que, permite 

capacitar a pessoa com doença mental, simplificando deste modo uma melhor compreensão do 

seu problema de saúde assim como, favorecendo uma participação ativa no tratamento e tendo 

como objetivo principal, sugestionar novas formas de lidar com a doença e com os problemas 

do quotidiano que esta provoca (OE, 2021). 

Podemos afirmar, segundo vários autores, que a psicoeducação é avançada como uma das 

melhores técnicas terapêuticas.  

Citando a OE (2021: 37): 
“A psicoeducação pode ser definida como uma intervenção que visa fornecer (in) 
formação à pessoa com doença mental e/ou família/CI ou ainda a grupos-alvo sobre 
a doença – o tratamento, o diagnóstico e o prognóstico – sobre os direitos, enquanto 
pessoa com doença mental, e sobre as estratégias de adaptação à sua situação de 
saúde.” 

Publicado em DR (2015: 17039) 
“A psicoeducação é uma forma específica de educação. É destinada a ajudar pessoas 
com doença mental ou qualquer pessoa com interesse na doença mental, 
possibilitando a compreensão dos factos sobre uma ampla gama de doenças mentais, 
de forma clara e concisa. É também uma maneira de desenvolver compreensão e 
aprender estratégias para lidar com a doença mental e os seus efeitos. A 
psicoeducação não é um tratamento - é projetada para ser parte de um plano global 
de tratamento. Por exemplo, o conhecimento de uma doença é crucial para os 
indivíduos e sua rede de apoio poderem ser capazes de conceber os seus próprios 
planos de prevenção de recaídas e de estratégias de gestão da doença.” 

Vários estudos têm mostrado que as intervenções psicoeducativas são eficazes em vários 

fatores como a redução da sintomatologia, o aumento da compreensão da doença, os aspetos 

relacionados com a mesma e a adesão aos tratamentos. A psicoeducação aumenta a capacidade 

de sucesso de outras intervenções terapêuticas e em alguns casos resulta na redução do número 

de internamentos hospitalares. (Campos, 2018) 
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Para a OE (2021) a abordagem da psicoeducação não se limita somente à transmissão de 

informação e conhecimento sobre a doença quer ao indivíduo, família/cuidador ou à 

comunidade. Ajuda a compreender e dar sentido à experiência vivida, e assim, permite que essa 

compreensão influencie de forma positiva o percurso da doença e do seu quotidiano. 

O EESMP utiliza-a na sua prática com o objetivo de: 
“- Impulsionar relações orientadas pelo respeito e pela reciprocidade; 
- Aumentar a autoestima; 
- Aumentar a esperança;  
- Favorecer a autodeterminação; 
- Favorecer o autocontrolo; 
- Apoiar o crescimento pessoal.” OE (2021: 37) 

A OE (2021) deixa claro que a psicoeducação é fundamental para a adoção de 

comportamentos ajustados à prevenção e manutenção da saúde mental. Todavia deve ser 

utilizada como parte de um plano terapêutico, em complementaridade com outras intervenções 

terapêuticas e farmacológicas, e nunca somente como alternativa às mesmas. O EESMP deve 

concretizar esta prática realizando programas psicoeducativos, como forma eficaz de chegar à 

pessoa, ao cuidador e à comunidade, contribuindo sobretudo para o acesso personalizado e 

facilitado à informação que se pretende comunicar. Os módulos dos programas deverão ser 

sempre flexíveis com um caráter aberto, consentindo a adaptação da informação, das dúvidas e 

dos aspetos individuais relacionados com cada um e com a sua doença mental.  

Em concordância com OE (2021: 38) “É fundamental que a informação seja fornecida de 

modo a ajudar o processo adaptativo da pessoa com doença/CI/comunidade, favorecendo uma 

compreensão mais eficaz da experiência do adoecer mental. “ 

Neste sentido, a informação deve considerar a especificidade da 

pessoa/cuidador/comunidade, devendo ser adaptada às suas necessidades e devendo ser 

transmitida em suportes que facilitem a sua compreensão e assimilação, respeitando os tempos 

de aprendizagem de cada um (OE, 2021). 

Vilar, Nogueira, Valentim, & Seabra (2019: 106) referem que “evidenciaram a importância 

da presença do enfermeiro com formação específica na área de saúde mental e psiquiatria, 

conduzindo as sessões, e apontando a relação enfermeiro-utente como sendo um dos fatores 

influenciadores do sucesso da sessão.” 

Vilar et al. (2019) concluem que os estudos mostram que a intervenção psicoeducacional 

permite o aumento de conhecimentos, no utente (neste estudo o doente diagnosticado com a 

doença de esquizofrenia), sobre a sua doença e a necessidade de aderir ao regime 
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medicamentoso. A psicoeducação possibilita a mudança de comportamentos face à adesão à 

medicação e à perceção sobre a doença mental. Estes autores realçam que paralelamente à 

intervenção psicoeducacional, durante o período de internamento, é igualmente imprescindível 

um seguimento no pós-alta e, de forma a aumentar a adesão por parte do utente e, por 

conseguinte, reduzir as taxas de recaída e readmissões.  

De acordo com Vilar et all (2019: 107)  
“paralelamente à intervenção psicoeducacional, durante o período de internamento, 
é igualmente necessário um seguimento na pós-alta e o envolvimento da família do 
utente com esquizofrenia, de forma a aumentar a adesão por parte do utente e, 
consequentemente, reduzir as taxas de recaída e readmissões.” 

Segundo os autores, evidencia-se a relevância dos EESMP na equipa interdisciplinar no 

planeamento de intervenções psicoeducacionais. Referem que é necessário investir no futuro 

da profissão e nos cuidados de enfermagem de saúde mental e psiquiatria na comunidade. 

Em Portugal a taxa de analfabetismo segundo os Censos em 2011, de acordo com a Pordata, 

era cerca de 5.2%, isto é, cerca de 500 mil pessoas maiores de 10 anos não tem escolaridade, 

nem sabem ler nem escrever. De acordo com os resultados provisórios dos Censos 2021 a 

população residente em Portugal com nenhum nível de ensino é cerca de 1 milhão e 400 mil 

pessoas. Os baixos níveis de escolaridade da população portuguesa constituem igualmente um 

fator para uma baixa Literacia em Saúde [LS]. 

Segundo o SNS (2022) “A literacia em saúde pode ser entendida como um determinante, 

mediador e moderador da saúde, constituindo uma das portas de entrada da população no acesso 

à melhoria da saúde.” 

Vieira (2020: 1) refere-se à LS como “uma temática de extrema importância, uma vez que 

os resultados em saúde, assim como a qualidade dos cuidados prestados, são influenciados não 

só pelo nível de LS dos cidadãos, mas também dos profissionais de saúde que os recebem”, 

sendo que este “constitui um importante fator de manutenção ou melhoria da condição de saúde 

das populações”. 

Esta autora afirma que:  
“É necessário que o profissional de saúde, não apenas como cidadão, mas também 
como agente de saúde pública, possua um nível de LS adequado à exigência da sua 
profissão, isto é, que adquira competências tais como a facilidade em comunicar com 
o outro, transmitir informação adequada e comunicar saúde.” Vieira (2020: 2) 

A mesma autora, conclui com o seu estudo sobre a LS na população de estudantes do ensino 

superior do Politécnico de Lisboa, que é essencial investir na investigação da LS focada nos 

estudantes do ensino superior, nomeadamente ao nível da promoção da saúde. Segundo a 
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mesma, a evidência da literatura revela que os níveis de LS dos estudantes de saúde se revelam 

suficientes a problemáticos. Verificou que, no coletivo, os estudantes de saúde possuem níveis 

de LS superiores aos dos estudantes de não saúde, sendo possível desta forma verificar a 

tendência de que, na verdade, a frequência de um curso de saúde pode contribuir para os 

aumentar os níveis de LS. Contudo, os níveis de LS nos estudantes do ensino superior são 

considerados como inadequados. 

Torna-se necessário refletir sobre o assunto visto que, a informação passada à população 

deverá ser de confiança e a correta, sendo as instituições de ensino o primeiro lugar onde se 

deve receber essa formação, na tentativa de contribuir futuramente para um aumento de 

conhecimento nesta área, conduzindo a uma melhor comunicação entre profissionais e utentes. 

Nos dias atuais, em que a transmissão de informação de saúde é uma constante, onde se 

pretende que as pessoas cada vez mais desenvolvam um papel ativo na promoção e gestão da 

sua própria saúde e que tomem decisões, importa proporcionar aos jovens adultos essa 

formação, visto eles terem um papel social determinante.  

 A elaboração deste projeto de intervenção clínica pretendeu desenvolver um programa 

psicoeducativo no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental - Área Comunitária, procurando 

responder às diretrizes indicadas pelo Plano Nacional de Saúde Mental e desejando 

complementar as intervenções psicoeducativas individuais, que são um dos vários focos de 

trabalho da equipa de enfermagem. 

Este programa psicoeducativo, enquadra-se numa proposta de educação para a saúde e deve 

ser considerado uma estratégia de promoção de saúde que possibilita auxiliar os indivíduos na 

aquisição de conhecimentos e competências, bem como promover posturas favoráveis à saúde 

e à promoção do bem-estar e equilíbrio. A educação para a saúde mental, sendo realizada nos 

serviços de saúde mental comunitários, que são serviços de saúde mental especializados 

baseados na comunidade, será de uma extrema relevância e destaque para um aumento de 

conhecimento por parte da população. 

Segundo Vilar et al. (2019: 106), ao efetuarem uma scoping review, referem que 

“evidenciaram a importância da presença do enfermeiro com formação específica na área de 

saúde mental e psiquiatria, conduzindo as sessões, e apontando a relação enfermeiro – utente 

como sendo um dos fatores influenciadores do sucesso da sessão.” 
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1.4 A RELAÇÃO TERAPÊUTICA 

 

O interesse em analisar a relação enquanto instrumento terapêutico na disciplina de 

Enfermagem, teve o seu início nos finais da década de quarenta.  

Em 1952, nasce a obra de Hildegard Elizabeth Peplau com o título “The interpersonal 

relations in nursing” (Teoria das relações interpessoais de Peplau). Esta obra, determinou a 

definição do papel relacional do enfermeiro de uma forma organizada e numa perspetiva mais 

científica. Segundo esta teórica, este papel baseia-se no estabelecimento de relações 

interpessoais, num processo faseado, com o objetivo de ajudar o doente na compreensão de 

tudo o que lhe está a acontecer, integrando-o no seu contexto de vida (Peplau, 2003). 

A partir desta obra outros estudos foram surgindo, referindo-se à intervenção relacional de 

Enfermagem e reforçando a ideia da importância do papel relacional do enfermeiro, através da 

identificação das necessidades e dificuldades do doente e do desenvolvimento em conjunto com 

este, de um processo de ajuda para que ele expresse o significado do seu comportamento, 

promovendo o entendimento das suas dificuldades e as respetivas formas de as ultrapassar. 

Citando Lopes (2011) “No âmbito da prestação de cuidados de saúde, em geral, e de 

enfermagem, em particular, a relação é sistematicamente referenciada como algo essencial.”. 

É necessário referir neste ponto, que foi no decorrer do Mestrado em Enfermagem - Área 

de Especialização em Enfermagem de Saúde Mental, que realmente iniciei uma reflexão mais  

profunda sobre o tema da relação terapêutica. 

A relação pode e deve ser considerada como um enorme "instrumento" no processo de 

cuidados de enfermagem. Muitos autores mencionam que os cuidados de enfermagem se 

centram nas relações interpessoais, sendo o relacionamento humano o elemento mais 

caracterizador de qualquer quadro de enfermagem. 

Como indica Lopes (2011): 
“Na enfermagem, esta problemática da relação é particularmente importante, 
basicamente, por duas ordens de razões. Primeiro, porque os enfermeiros são os 
profissionais de saúde que mais tempo permanecem em contacto com os doentes. 
Segundo, porque esse contacto adquire, em imensas circunstâncias, um grau de 
intimidade inquietante, quer para o doente, quer para o profissional.”  

De acordo com a OE (2015: 17040): 
“A relação terapêutica promovida no âmbito do exercício profissional de 
enfermagem caracteriza-se pela parceria estabelecida com o cliente, no respeito pelas 
suas capacidades e na valorização do seu papel. Esta relação desenvolve-se e 
fortalece-se ao longo de um processo dinâmico, que tem por objetivo ajudar o cliente 

https://cms.ipbeja.pt/course/index.php?categoryid=291
https://cms.ipbeja.pt/course/index.php?categoryid=296
https://cms.ipbeja.pt/course/index.php?categoryid=296
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a ser proativo na consecução do seu projeto de saúde. Várias são as circunstâncias 
em que a parceria deve ser estabelecida envolvendo as pessoas significativas para o 
cliente individual (família, convivente significativo).” 

Rogers (2010) inicia o segundo capítulo do seu livro “Tornar-se pessoa”, com uma ideia 

que para mim tem imenso significado, no sentido de ser uma reflexão bastante pertinente. 

Menciona que sempre constituiu um grande desafio para ele, estar frente a frente com uma 

pessoa com perturbação e em conflito, estando essa pessoa à procura e à espera de ajuda. O 

autor interroga-se se deterá o conhecimento, os recursos, a força psicológica, a habilidade ou o 

que é que seja necessário para ajudar os seus pacientes. Penso que é uma interrogação que todos 

nós temos ou já tivemos, em algum momento do nosso percurso enquanto enfermeiros. A 

dúvida vive em nós e penso ser essa dúvida que nos faz tentar adquirir mais conhecimento e 

mais experiências, na expectativa de conseguirmos melhorar na forma como podemos ajudar 

os doentes. Admito que neste momento, como iniciante nesta área tenho todas estas dúvidas. 

Possivelmente com o tempo e com a experiência, algumas destas dúvidas irão desaparecendo, 

contudo, também penso que todas estas relações entre enfermeiro-paciente constituem um 

grande desafio, porque não há pacientes iguais e as perturbações poderão manifestar-se de 

forma distinta entre pessoas. Na minha perspetiva, neste ponto reside uma parte do desafio.  

Segundo Rogers (2010) este desafio de cuidar de pessoas, envolve vários elementos da 

nossa formação profissional. Menciona que no início da sua carreira ele fazia a pergunta “Como 

posso tratar ou curar, ou mudar essa pessoa?” e que neste momento faz a questão desta forma: 

“Como posso proporcionar uma relação que essa pessoa possa utilizar para seu próprio 

crescimento pessoal?”  

Rogers (2010) refere que o que aprendeu se aplica a todas as suas relações humanas, não 

só ao trabalho com utentes com problemas. Afirma que nenhuma abordagem que se baseia no 

conhecimento, treino, aceitação de algo que é ensinado se mostra útil.  

Algo que penso ser bastante interessante, é o facto de o autor referir que proporcionando 

um certo tipo de relação, a outra pessoa encontrará dentro de si a capacidade de utilizar esta 

relação para crescer e a mudança e desenvolvimento pessoal ocorrerão. Neste sentido 

conseguimos observar a importância que a relação tem para o doente. 

Para Rogers (2010) as relações deverão ser autênticas e transparentes, com sentimentos 

reais, onde existe uma aceitação e apreço pela outra pessoa. Deve envolver compreensão, de 

sentimentos e pensamentos. Desta forma, o utente estará mais apto a enfrentar os problemas 

adequadamente e de maneira mais tranquila, estando mais apto a funcionar efetivamente. Esta 
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ideia do autor aparenta ter bastante sentido. Olhemos para as relações pessoais, verificando que 

as relações que tem estas características, são aquelas que são verdadeiras, duradouras e estáveis. 

Se todos temos as nossas fraquezas e fragilidades, quanto mais os utentes misturando-as com a 

sua própria doença. Portanto a relação terapêutica tem de ser forte e baseada nos princípios 

supra invocados. 

Quando um encontro genuíno acontece o cuidado passa a ser significativo. Na sua relação 

com o doente o profissional pode ser facilitador para um eventual caminho para a cura.  

De acordo com Fukumitsu, Cavalcante & Borges (2009: 180) “Cuidar é, sobretudo, um 

desafio, onde somos frequentemente “provocados” a rever nossas possibilidades e limites, sem 

invadir ou ser invadido, mantendo a fronteira de contato para viabilizar a saúde possível no 

contexto no qual a relação se desenvolve.” Estes autores referem igualmente que, cuidar é 

também assumir riscos. O profissional de saúde que cuida precisa estar despojado da 

omnipotência da cura, devendo conhecer os seus limites pessoais e respeitar as escolhas do ser 

humano, que são imprevisíveis e carregadas de significados próprios, particulares à trajetória 

de cada um. Fukumitsu et al. (2009) transmitem uma sugestão, que nesta vida fotografamos 

tudo, mas não vemos nada, o que realça a ideia, que por algumas vezes não damos importância 

a coisas que pensamos não ter sentido aos nossos olhos, isto é, sentido para nós, e que devemos 

sempre tentar ver e dar importância a como o outro vê ou passa alguma informação para nós. 

Os autores querem passar a ideia de que por vezes olha-se, mas não se vê. Deixam a ideia que 

é necessário olhar e saber olhar com bastante atenção. 

Logo, para instituir uma relação de ajuda não vai só depender da vontade do utente, mas 

também o enfermeiro tem de ser autêntico e aceitá-lo verdadeiramente para que esta relação 

possa funcionar.  

Chalifour (2008) expõe o modelo de intervenção de ajuda e parte do pressuposto que a 

pessoa detém uma propensão natural para a atualização das suas capacidades, partindo do 

princípio que todos possuem uma capacidade inata para o desenvolvimento pessoal em 

interação com o ambiente. Como tal, o utente busca em si próprio e no seu ambiente os recursos 

de que necessita. Segundo o autor a ajuda profissional estabelece-se em quatro componentes 

que são: A Pessoa ajudada (utente), o Interveniente (profissional), o Contexto/Ambiente e os 

Processos (relação).  

O utente é referido como um sistema aberto, com determinadas características e encontra-

se permanentemente em interação com o ambiente, podendo precisar de ajuda devido à sua 

doença, mas igualmente para a manutenção e promoção de saúde.  O interveniente é igualmente 
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um sistema aberto com as mesmas características que o utente, contudo devido ao seu papel 

profissional deverá possuir conhecimentos, habilidade e atitudes para ajudar o utente. Chalifour 

(2008) afirma que o profissional deve possuir um profundo conhecimento de si mesmo e 

utilizar-se como instrumento terapêutico, para que a relação resulte. A relação deve ser marcada 

pelo respeito, aceitação, compreensão, acolhimento e esperança. Nesta relação a comunicação 

não é só simplesmente um câmbio de informação, é multidimensional.  

O contexto e ambiente arcam com uma alta importância, estes fatores podem pôr em causa 

os resultados da relação. A relação vai ser influenciada pelas características do utente e do 

interveniente e inclusive do espaço físico.  

Quanto aos processos presentes na relação, o autor expõe os principais processos em curso 

numa relação: a comunicação, a entrevista que resulta desta relação e as intervenções com 

caracter psicoterapêutico, que podem ser usadas ao longo desta relação.  

De acordo com Chalifour (2008) o utente é uma pessoa que necessita de ajuda, que é 

descrito como tendo características biológicas, cognitivas, emotivas, sociais e espirituais e que 

na sua interação com o ambiente o torna único. É um sistema aberto, com características 

próprias que em interação com o ambiente troca com ele informações, matéria e energia para 

satisfazer as suas necessidades. Quando se estabelece uma relação de ajuda com o utente, tem 

que se compreender as particularidades da pessoa e entender de que forma ela interage com o 

ambiente e de que modo esse ambiente a influencia e lhe causa frustrações, ameaças e conflitos. 

Nesta interação com o ambiente a pessoa fica sujeita a um conjunto de estímulos internos e 

externos, que influenciam a satisfação das suas necessidades e desejos. Estas interações podem 

impulsionar stress psicológico e em certos casos pode transformar-se em ansiedade. 

Habitualmente a pessoa de forma mais ou menos consciente tenta diminuir esse grau de tensão 

e alcançar um equilíbrio interno e externo. Em alguns casos mesmo usando os métodos 

habituais, a pessoa não consegue diminuir o desconforto e então usa mecanismos de defesa 

psicológicos cujas consequências são negar, mascarar e deformar a realidade. 

Alcançando ter este entendimento acerca do utente, podemos compreender quais as suas 

causas de stress psicológico ou ansiedade. O conhecimento do utente permite realizar uma 

correta avaliação deste, que nos leve a realizar uma autêntica Relação de Ajuda.  

Segundo Chalifour (2008) a intervenção profissional é colocada no contexto de uma 

relação de ajuda e descreve os principais conhecimentos, habilidades e atitudes que a suportam, 

destacando a importância do profissional desenvolver elevados conhecimentos e consciência 

de si. A relação de ajuda profissional é muita complexa. Devido a esta razão o profissional deve 
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adquirir conhecimentos, habilidades e atitudes especificas. Os conhecimentos gerais que o 

profissional deve ter quanto às suas relações interpessoais terão igualmente uma enorme 

utilidade. Contundo, devido ao seu específico exercício profissional, outros conhecimentos 

profissionais são necessários, nomeadamente relativos ao problema de saúde do cliente e aos 

cuidados e tratamentos a desenvolver, mas também conhecimentos que lhe permitam avaliar as 

repercussões psicossociais decorrentes do problema, para o utente. Uma parte importante é o 

entendimento de que os conhecimentos científicos são essenciais, mas também é de bastante 

relevância o conhecimento do profissional de si mesmo. O autor refere como habilidades 

principais que o interveniente deve possuir: uma habilidade associada ao contacto, uma 

habilidade em comunicar verbalmente e não verbalmente e uma habilidade em acompanhar os 

processos que se manifestam ao longo da relação.  

Apresenta-nos também, algumas técnicas de comunicação, verbais e não verbais. 

Referindo que três tipos de intervenções nos permitem atingir os objetivos visados pela relação 

de ajuda profissional: as técnicas de comunicação, as estratégias relacionais e as estratégias 

psicoterapêuticas. Menciona ainda algumas atitudes que são fundamentais para uma relação ser 

satisfatória, neste sentido, a relação deve ser marcada pelo respeito, confiança mútua, 

compreensão empática, compaixão e esperança.  

De acordo com Lopes (2011) “os discursos dão-nos a entender que existem, basicamente, 

dois tipos de cuidados, os técnico-instrumentais e os relacionais, parecendo que uns e outros 

têm existência independente e ocorrem em momentos autónomos no tempo.”. 

Segundo o mesmo autor, na prestação de cuidados a doentes com perturbações 

psiquiátricas constitui-se como exceção parcial à realidade atrás descrita. Verifica-se que, a 

relação já foi conceptualizada enquanto instrumento de intervenção terapêutica por quase todos 

os sectores profissionais que prestam cuidados na área psiquiátrica. Isto é, foram reconhecidos 

os diversos elementos que a constituem e estruturada a forma como se desenvolve.  

Neste sentido, de acordo com Lopes (2011), na enfermagem a problemática da relação é 

particularmente importante devido aos enfermeiros serem os profissionais de saúde que mais 

tempo permanecem em contacto com os doentes e também porque esse contacto adquire, em 

imensas circunstâncias, um grau de intimidade inquietante, quer para o doente quer para o 

profissional.  

Deste modo entende-se que, na enfermagem a relação enquanto instrumento terapêutico, 

seja objeto de interesse desde há inúmeros anos. 
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Para Lopes (2011) a relação em nenhuma circunstância é estática, “congelada no tempo”. 

A relação desenvolve-se em função de contextos diversos, os quais lhes são intrínsecos.  

O autor reconhece três momentos distintos da relação:  

- Encontro inicial contendo todo o processo de aproximação entre profissional e o doente, 

denominado como Início da Relação; 

 - Todos os momentos de reencontro, durante os quais o profissional usa estratégias 

terapêuticas diversas, denominado como Corpo da Relação; 

- O momento que configura a separação, denominado como Fim da Relação. 

Lopes (2011) afirma que: 
“É necessário que fique claro que essa divisão da relação em três momentos distintos 
tem um carácter essencialmente didáctico, pois na realidade não se verificam 
fronteiras definidas entre os referidos momentos. Por outro lado, compreender que a 
caracterização de cada uma das diferentes partes da relação se fará com os elementos 
que constituem a natureza da relação. Genericamente, esses elementos são os 
mesmos ao longo de toda a relação, porém, adquirem características próprias em 
função do momento em que são utilizados.” 

Lopes (2005) afirma que durante o período profissional, percebeu no seu contacto com os 

doentes numa situação de doença o que o que está em causa não é apenas um processo 

fisiopatológico, mas nomeadamente, uma experiência humana.  

De acordo com o autor, os técnicos de saúde têm um papel de extrema importância na 

relação: 
“Aqui, podem assumir papel de destaque os técnicos de saúde. Foi também através 
do contacto com estes, principalmente com os enfermeiros, que aprendi o que não 
vinha nos livros, ou seja, que a arte da presença pode fazer a diferença no contexto 
da experiência humana de doença” Lopes (2005: 221). 

 

1.4.1 A Avaliação Diagnóstica e Intervenção Terapêutica 

 

Podemos afirmar, que existem dois grandes conceitos que caracterizam a natureza da 

relação: a Avaliação Diagnóstica e a Intervenção Terapêutica.  

Estes dois conceitos são formados por um conjunto de estratégias, e de acordo com Lopes 

(2011), “estruturam-se e desenvolvem-se enquanto processo e interinfluenciam-se 

mutuamente.”  

De referir que foram anteriormente enumerados os três momentos distintos da relação. 
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O início da relação é como o nome indica e significa o início de todo o processo. No início 

da relação, percebe-se que o profissional desencadeia um conjunto de estratégias que se 

orientam simultaneamente no sentido de dar início ao Processo de Avaliação Diagnóstica. Este 

processo terapêutico, desenvolve-se de acordo com o processo de enfermagem. Desta forma, o 

começo será realizando uma apreciação inicial, colhendo e apreciando os dados. Esta recolha 

de dados deve ser rigorosa, relevante e adequada. O primeiro passo para obter informações do 

doente será a partir da entrevista clínica. Aqui inicia-se a relação terapêutica. 

Neste projeto estrutura-se iniciar a relação de ajuda com a realização da entrevista clínica 

com o doente. Esta relação tenderá para favorecer de início, a criação de um clima de confiança, 

clarificando os papéis de cada um na relação, acompanhando o doente na expressão da 

necessidade de ajuda. Será desenvolvida uma relação de ajuda que consiga ser autêntica e 

transparente, com sentimentos reais, que envolva compreensão, compreendendo os sentimentos 

e pensamentos dos doentes.  

De acordo com Lopes (2011), durante a entrevista, essencialmente, o profissional vai tentar 

perceber:  

- O que é que o doente sabe; 

- O que é que preocupa o doente;  

- Quais são as capacidades e estratégias do doente.  

Em concordância com Lopes (2011):  
“O conjunto das estratégias usadas na Avaliação Diagnóstica tem subjacente uma 
conjugação de perspectivas (i.e., biomédica, vivencial e de ajuda), da qual resulta a 
perspectiva de enfermagem. Dito de outra forma, a perspectiva diagnóstica de 
enfermagem focaliza-se na intersecção das três perspectivas biomédica, vivencial e 
de ajuda.”  

Existe a focalização na intersecção sobre as dificuldades e os sentimentos do doente e a 

compreensão de ambos no contexto individual, socio-familiar e biomédico do mesmo. 

A grande finalidade deste processo será compreender a forma como o utente vive a sua 

doença, necessitando entender os seus sinais e sintomas, e a ajuda que o utente necessita para 

ultrapassar as suas dificuldades perante a situação. O profissional usa a capacidade de 

compreensão nas perspetivas biomédica, vivencial e do ponto de vista de ajuda, a capacidade 

de avaliação continua, sistemática e dinâmica. 

Neste Início de Relação constrói-se a confiança necessária ao seu progresso, mas está-se 

também a iniciar-se o Processo de Intervenção Terapêutica. De acordo com Lopes (2011), “a 
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concessão desse espaço-tempo ao doente e família e o uso de estratégias de Gestão de 

Sentimentos e de Gestão da Informação, são terapêuticos em si próprios.” 

Constata-se que esta avaliação diagnóstica se inicia na entrevista inicial, mas não finda 

nesse momento. É um processo contruído continuamente em cada momento, em cada encontro, 

em cada contexto.  

A fase seguinte será o Corpo da Relação. É constituída pelos sucessivos reencontros entre 

a profissional e utente. As estratégias aqui usadas vão ser idênticas às já apresentadas 

anteriormente. Contudo, vão sofrendo adaptações em função das circunstâncias. Desta forma, 

prossegue-se utilizando o Processo de Avaliação Diagnóstica, só que em cada encontro, 

procede-se ao que Lopes (2010) denomina como “reavaliação em acção”. Como atrás referido 

a avaliação diagnóstica é um processo construído continuamente em cada momento, é um 

processo que pode ir sofrendo alterações à medida do avanço da relação terapêutica. 

Lopes (2016) afirma que nesta fase existem dois processos que coexistem 

simultaneamente: o processo de avaliação diagnóstica e o processo de intervenção terapêutica. 

O fim da relação acontece com o término desta relação, o que pode suceder por 

variadíssimas razões. No limite, pode dever-se ao fim do tratamento ou à morte do doente. 

 

 

 
Figura 1- “Perspetiva geral do processo de relação preferencial enfermeiro-doente - início e corpo 

da relação.” Lopes (2006: 318) 
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A figura 1 representa a “perspetiva geral do processo de relação preferencial enfermeiro-

doente - início e corpo da relação” segundo Lopes (2006: 318). Como podemos verificar na 

mesma o processo de avaliação diagnóstica existe ao longo de toda a relação terapêutica. 

Lopes (2006) considera que no Processo de intervenção terapêutica de enfermagem 

interagem diversos instrumentos, mas destaca dois:  

• Gestão de sentimentos: espaço-tempo para a expressão de sentimentos e promoção de 

confiança/segurança;  

• Gestão de informação: explicação do processo de doença/tratamento. 

Segundo o autor estes dois elementos são muito chegados e estão em interação, pelo que 

podem considerar-se com objetivos comuns.  

Assim, torna-se evidente a importância da perspetiva terapêutica nas intervenções de 

âmbito relacional, através de uma relação enfermeiro/doente baseada na parceria, na confiança, 

na disponibilidade e na proximidade única que caracteriza a prática de enfermagem. Contudo, 

é também notória a existência de uma vertente educacional presente nesta relação terapêutica. 

Segundo Garcia, Freitas, Lamas & Toledo (2017: 221) “A relação terapêutica constitui a 

ação central da prática do enfermeiro na saúde mental, e sua consolidação se dá por meio do 

processo de enfermagem”. 

Desta forma, no meu entender a Avaliação Diagnóstica e a Intervenção Terapêutica são 

sem dúvida um dos maiores pilares da nossa profissão. Destaco igualmente e para que fique em 

relevo, a ideia de que a relação terapêutica pode trazer mais benefícios ao doente do que 

simplesmente as intervenções técnico-instrumentais. 

Dito isto, deixo a ideia para uma insistência na manutenção e inserção de metodologias de 

desenvolvimento, de relacionamento e de comportamento terapêutico no ensino superior de 

Enfermagem, para que os profissionais estejam técnica e emocionalmente habilitados, de modo 

a termos padrões de alta qualidade na prestação de cuidados na área da Saúde Mental. 
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CAPÍTULO II 
 

2. O PROJETO E A PRÁTICA 

 
Tendo dado anteriormente enfase à parte teórica, chegamos agora a uma nova etapa, um 

outro capítulo, onde se pretende apresentar de que forma foi concretizado o caminho da 

execução e desenvolvimento do projeto, na sua vertente mais prática e no contexto da 

intervenção.  

Desta forma, demonstra-se a perfeita combinação entre a parte teórica e a prática, validando 

a aprendizagem concretizada em contexto de intervenção.  
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2.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

A elaboração deste projeto é focada no tema “gestão do regime terapêutico na pessoa com 

doença mental”. Enquanto trabalho académico, resulta de uma necessidade real, identificada no 

exercício da prática profissional em contexto de internamento, surgindo assim a possibilidade 

de que a sua realização possa servir de base para o desenvolvimento de um projeto, de forma a 

dar resposta às necessidades do doente com perturbação psiquiátrica na gestão do seu regime 

terapêutico. 

Com a escolha deste projeto procura-se transmitir uma mensagem de perseverança e 

motivação para a mudança, pois é possível alterar comportamentos e melhorar a gestão do 

regime terapêutico de doentes com problemas de saúde mental, com um investimento dos 

profissionais de saúde e participando ativamente com os doentes no seu plano terapêutico. 

  A gestão do regime terapêutico, constitui um fator bastante decisivo no sucesso ou falha 

do plano terapêutico do doente e no seu prognóstico. 

 

2.2 LOCAL 

 

O estágio foi desenvolvido num Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental (DPSM) de 

um Hospital – na Equipa Comunitária. Este departamento, tem como função a prevenção 

primária, secundária e terciária no campo da Psiquiatria e Saúde Mental. Compõe-se como 

principal missão promover a Saúde Mental, tratar as doenças psiquiátricas, tanto em 

ambulatório como em internamento e empenhar-se na reabilitação e reinserção 

socioprofissional e familiar dos doentes e família. O serviço garante e preconiza equidade no 

acesso aos cuidados psiquiátricos, o tratamento na comunidade e o respeito pelos direitos 

humanos, sempre com uma visão de recuperação, promoção de vida independente e da 

integração social dos utentes e famílias. 

Tem ainda responsabilidades assistenciais a doentes externos ao distrito que sejam 

acompanhados no Hospital por outras especialidades médicas e médico-cirúrgicas e que 

necessitem de apoio psiquiátrico específico. 

É constituído pelo Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental de Adultos e pela Unidade de 

Psiquiatria da Infância e Adolescência. Contam igualmente e transversalmente, com o apoio de 
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diversas equipas de profissionais - enfermagem, psicologia, serviço social, terapia da fala, 

terapia ocupacional, serviços administrativos e serviços gerais.  

A área assistencial do Departamento é extensa e engloba todo um distrito. 

O Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental de Adultos tem em concordância com as 

orientações atuais de boas práticas psiquiátricas, centrado a sua intervenção assistencial nos 

cuidados psiquiátricos de ambulatório, através da consulta externa, tendencialmente 

descentralizada (cuidados promovidos na comunidade). Este modelo de saúde mental 

comunitária implica uma perspetiva bio-psico-social das questões relacionadas com a saúde e 

a doença mental. 

A Equipa Comunitária de Saúde Mental do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental de 

Adultos constitui-se como uma unidade própria, que assume os cuidados assistenciais de 

ambulatório, focando em si uma perspetiva de cuidado mais próximo e direcionado ao utente 

com patologia mental.  

Os principais objetivos de atuação da Equipa Comunitária de Saúde Mental são: garantir 

uma intervenção de acordo com as necessidades específicas de cada utente, respeitando o seu 

posicionamento familiar e social e proporcionar um acompanhamento multidisciplinar dos 

utentes em associação com os Cuidados de Saúde Primários e eventuais entidades sediadas na 

Comunidade. O trabalho de assistência promovido pela Equipa Comunitária é executado 

através de visitas domiciliárias ou institucionais, consultas multidisciplinares, contactos 

telefónicos com os utentes e famílias e gestão de situações de crise numa perspetiva de recovery, 

procurando-se evitar o internamento agudo. Apresenta ainda, uma vertente de intervenção 

psico-educacional dirigida aos utentes, famílias e Comunidade e de consultadoria aos Cuidados 

de Saúde Primários.  

A atividade assistencial abrange todo o distrito. A consulta externa é realizada centralmente 

no edifício do Hospital e de forma descentralizada, junto da Comunidade, nas instalações das 

Unidades de Cuidados de Saúde Primários (Centros de Saúde) de algumas regiões. 

As equipas de psiquiatria e saúde mental são constituídas por médico psiquiatra e 

enfermeiro especialista em saúde mental, existindo um técnico de referência por utente 

(pertencente a qualquer grupo profissional desde que preste cuidado direto ao utente) que ajuda 

e facilita a articulação eficiente entre o utente, família e serviços de saúde mental, bem como 

promove a realização de um plano de intervenção individual, previamente definido pelo utente-

equipa. 
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2.3 POPULAÇÃO ALVO 

 

A população alvo para este projeto intervenção clínica constitui-se por doentes com 

perturbação psiquiátrica maiores de 18 anos, que no decorrer da sua doença, pelo menos por 

uma vez, tenham abandonado o seu tratamento ou não consigam realizar a gestão do seu regime 

terapêutico de uma forma eficaz e que tenham a necessidade de uma intervenção especializada. 

Tendo em ponderação os objetivos indicados para este projeto de intervenção, bem como 

caracterização da população alvo e todas as condicionantes que se foram manifestando durante 

a prática, como é exemplo disso o contexto pandémico que se vive durante este período, 

podemos agora referir que foram realizadas intervenções específicas a cinco doentes durante o 

2º estágio. Desses cinco doentes, um deles provém do acompanhamento que decorreu durante 

o 1º estágio. 

No que diz respeito à população que integrou o projeto de intervenção clínica, não foram 

tidos em conta quaisquer diagnósticos e patologias prévias. 

 

 

 Contexto de 
Intervenção 

 

Género Idade Diagnóstico 
principal 

Habilitações 
académicas 

Estado 
Civil 

Situação 
Laboral 

Doente 
A 

Comunitário 
(1º e 2º 
estágio) 

Masculino 46 Esquizofrenia 11º Ano Solteiro (sem 
companheira) 

Reformado 
(atividade 

Jardinagem) 
Doente 

B 
Comunitário 
(2º estágio) 

Feminino 56 Doença 
Bipolar tipo I 

9º Ano Divorciada 
(sem 

companheiro) 

Reformada 

Doente 
C 

Comunitário 
(2º estágio) 

 

Masculino 25 Esquizofrenia 12º Ano Solteiro (sem 
companheira) 

Emprego 
precário 

Doente 
D 

Comunitário 
(2º estágio) 

 

Masculino 37 Esquizofrenia 
Paranoide 

12º Ano Solteiro (sem 
companheira) 

Reformado 

Doente 
E 

Comunitário 
(2º estágio) 

 

Masculino 36 Esquizofrenia 12º Ano Solteiro (sem 
companheira) 

Reformado 

 

Quadro 1- Identificação da população alvo que integrou o projeto de intervenção 
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2.4 OBJETIVOS 

 

Conforme descrito por OE (2021: 19) “o enfermeiro, enquanto profissional de saúde tem 

como objetivo último melhorar o estado de saúde da pessoa a quem presta cuidados.” 

A OE (2021) assume que a questão da gestão do regime terapêutico deve ser central na 

prática dos enfermeiros EESMP, pressupondo que o utente desempenhe uma série de atividades 

ou a adaptação de comportamentos com vista a diminuir o impacto da doença na sua vida.  

Todavia na prestação de cuidados aos utentes, durante este projeto, não foi só tida em conta 

esta problemática, tendo sido realizados cuidados de saúde individualizados e de uma forma 

holística, assegurando a continuidade de cuidados durante este período, respondendo às 

necessidades identificadas e ajustando opções de forma a potenciar os objetivos esperados. 

Após a identificação do problema sobre o qual pretendia intervir foi necessário formular 

os objetivos a alcançar. Estes são definidos, para que após a apreciação inicial e a constituição 

de diagnósticos de enfermagem se oriente um planeamento para um programa de psicoeducação 

individual, bem como intervenções de caracter cognitivo-comportamental, de forma eficaz.  

Os objetivos são divididos em dois grupos: gerais e específicos. 

 

Objetivos Gerais: 

•  Capacitar o doente para uma gestão do regime terapêutica eficaz;  

• Aumentar a incidência de doentes com gestão do regime terapêutica eficaz. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Determinar fatores/razões para uma gestão do regime terapêutico ineficaz; 

• Aumentar os conhecimentos acerca da doença mental;  

• Explicar o regime terapêutico (a sua terapêutica, indicações e reações); 

• Ensinar sobre complicações de gestão de regime terapêutico ineficaz; 

• Promover adaptação a hábitos de vida saudáveis. 
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2.5 METODOLOGIA 

 

Como principal objetivo pessoal para este projeto, tinha o desejo de desenvolver de 

competências tais como a entrevista clínica e a relação de ajuda.  

O desenvolvimento deste processo terapêutico, tem como base o processo de enfermagem.  

Em baixo, apresento um quadro com as diversas fases do processo de enfermagem, 

enquadrando as intervenções a realizar: 

 

 

  

Processo de Enfermagem Intervenções Especificação 

Avaliação Entrevista 
Colheita de dados 

Guião para a entrevista 
clínica (Apêndice I) 

Diagnóstico Identificar os problemas do 
doente 

Formulação dos diagnósticos 
de Enfermagem 

Planeamento 

Definir os objetivos centrados 
no doente e programar as 
intervenções para atingir os 
objetivos 

Realização de ações de 
psicoeducação com a 
intenção de informar, 
aumentar conhecimentos, 
explicar e ensinar fornecendo 
informação sistematizada 
sobre temas relacionados com 
a saúde do doente 

Implementação 
Execução das ações de 
Enfermagem identificadas no 
planeamento 

As sessões de psicoeducação 
estabelecidas para o efeito 
são: 
- Incremento da literacia 
sobre a sua doença mental  
- Incremento da literacia 
sobre a sua terapêutica 
- Incremento da literacia 
sobre complicações de gestão 
de regime terapêutico 
ineficaz 
- Incremento da literacia 
sobre hábitos de vida 
saudáveis 
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Avaliação Verificar se os objetivos 
foram alcançados 

- Avaliação da sessão/projeto 
através da aplicação de um 
questionário para o efeito 
- Observação direta do 
comportamento e das 
respostas dos doentes. 

 

Quadro 2 – Fases do Processo de Enfermagem 

 

Deste modo e não querendo aqui explanar de uma forma muito exaustiva todo o processo 

de enfermagem, é de referir que no começo foi realizado uma apreciação inicial, colhendo e 

analisando os dados. Esta recolha de dados deve ser rigorosa, relevante e adequada. O primeiro 

passo para obter informações do doente será a partir da entrevista clínica. Aqui inicia-se a 

relação terapêutica. 

Estruturou-se iniciar a relação de ajuda com a realização da entrevista clínica com o doente. 

Esta relação tenderá para favorecer de início, a criação de um clima de confiança, clarificando 

os papéis de cada um na relação e acompanhando o doente na expressão da necessidade de 

ajuda. Deve ser desenvolvida uma relação de ajuda que consiga ser autêntica e transparente, 

com sentimentos reais, que envolva compreensão dos sentimentos e pensamentos dos doentes.  

Como instrumento a utilizar nesta fase, foi elaborado um guião para a entrevista clínica 

(apêndice I), que surgiu após uma pesquisa exaustiva sobre aquilo que parecia ter um caracter 

mais importante e relevante para o desenvolvimento deste projeto. Este guião foi desenvolvido, 

com a noção de que poderia ou não ser seguido, ou até mesmo ser alterado, de acordo com o 

rumo tomado em cada entrevista clínica. Serve apenas como uma base inicial de trabalho e 

como forma de não esquecer algum aspeto importante, não sendo de alguma forma algo 

imutável. Foi sem dúvida um instrumento essencial para o efeito desejado. O objetivo deste 

guião é reunir um conjunto de informações para interpretação, com informação importante 

acerca do doente, essencial e correta, facilitando assim o processo da entrevista clínica. 

Como é referido pela OE (2021) os primeiros minutos são determinantes para o 

estabelecimento da aliança terapêutica através de um ambiente em que a pessoa se sinta aceite 

e compreendida. No início foi efetuada uma apresentação pessoal, igualmente explicado todo o 

projeto de intervenção e objetivos do mesmo. 

Foram efetuados como é referido pela OE (2021: 74) a: 
“clarificação de papéis, objetivos e aspetos pragmáticos da entrevista: O que estamos 
ali a fazer e o que se pretende, pedido de autorização se tiver que fazer registos 



 
 

53 
 

Título | Gestão do regime terapêutico na pessoa com doença mental. 

escritos, assim como garantir que a entrevista pode ser interrompida quando a pessoa 
o entender e que não é obrigado a responder a perguntas que não queira sem que daí 
resulte qualquer consequência para si”.  

Foi identicamente garantida a confidencialidade. 

Durante a entrevista o enfermeiro utiliza diversas habilidades em comunicação ajudando a 

pessoa a clarificar o que lhe comunica e assiste-a quando evoca aspetos difíceis. 

De acordo com a OE (2021: 75) os meios a explorar e que foram sempre por mim utilizados 

são: 
“Escutar; questionar; aprofundar; analisar o comportamento e as palavras da pessoa; 
interpretar o que é dito e observado; utilizar os silêncios; ter respeito caloroso; 
empatia; clarificar e validar as nossas perceções e as da pessoa; refletir o que nós 
compreendemos; identificar claramente os problemas; fazer emergir pistas de 
soluções; concentrar-se essencialmente nos sentimentos/emoções que a pessoa está 
a viver e não nos factos que ocorreram.” 

De acordo com cada doente e cada relação terapêutica, existiu sempre flexibilidade e 

agilidade no decorrer de cada entrevista clínica. Foi sempre um processo individual, respeitando 

cada pessoa como ser único, individual e holístico.  

Durante a entrevista clínica procurou-se identificar os conhecimentos que o doente possui 

sobre: 

- A sua patologia psiquiátrica; 

- Conhecimentos sobre a sua terapêutica; 

- Importância da toma da terapêutica prescrita; 

- Identificar fatores/razão para uma gestão do regime terapêutico ineficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta fase foram utilizados outros instrumentos como a escala de Medida de Adesão aos 

Tratamentos [MAT] (anexo I) – versão portuguesa de Delgado e Lima (2001), que auxiliará a 

Entrevista clínica Investigar o que doente 

sabe sobre: 

• A sua patologia psiquiátrica 
• Conhecimentos sobre a sua 

terapêutica 
• Importância da toma da 

terapêutica prescrita 
• Identificar fatores/razão para 

uma gestão do regime 
terapêutico ineficaz 

Figura 2 - Identificar os 
conhecimentos que o doente possui 
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avaliação da adesão ao tratamento. Esta escala é a versão portuguesa da Reported Adherence 

to Medication Scale. Tem como objetivo avaliar especificamente os níveis de adesão dos 

indivíduos à medicação, incluindo a frequência com que estes regulam ou modificam as doses 

prescritas.  

A escala MAT trata-se de uma ferramenta adequada para avaliar os índices de adesão em 

indivíduos que estão a seguir um regime terapêutico farmacológico. É um instrumento utilizado 

para medida de adesão, composta por sete perguntas que avaliam o comportamento da pessoa 

em relação ao uso diário dos medicamentos. Este instrumento, inspirado em outros autores 

como Morisky, Green e Levine (1986) foi validado para português por Delgado & Lima (2001). 

As respostas são obtidas por meio de escala ordinal do tipo Likert de seis pontos que varia de 

sempre (1) a nunca (6). Os valores obtidos com as respostas aos sete itens são somados e 

divididos pelo número de itens, ou seja, variam de 1 a 6. A soma dos valores de cada item e a 

sua divisão pelo número de itens permite obter o nível de adesão aos tratamentos. Um valor 

mais elevado significa maior nível de adesão (Delgado & Lima, 2001). Posteriormente, os 

valores 5 e 6 são computados como um (o que na escala original corresponde a aderente) e os 

demais são computados como zero (não aderentes na escala original), finalizando numa escala 

dicotómica sim/não (aderente/não aderente) (Carvalho, 2010). 

De acordo com os autores Delgado & Lima (2001: 81) “A MAT apresentou uma boa 

consistência interna na condição de resposta na forma de escala de likert. Em termos de validade 

concorrente, a medida de adesão apresentou correlações elevadas em qualquer condição de 

resposta”. 

Foi também utilizado o Questionário de Crenças acerca da Medicação [QCF] (anexo II). É 

a versão portuguesa traduzida de Beliefs About Medicines Questionnaire e tem como objetivo 

avaliar as crenças acerca da utilização de fármacos de uso pessoal prescritos para o seu 

problema de saúde específico. De acordo com Simão (2009; 31) “avalia as crenças acerca da 

utilização de fármacos em geral, ou em indivíduos com alguma doença específica, no sentido 

de avaliar as suas crenças relativas aos fármacos de uso pessoal prescritos para o seu problema 

de saúde específico.” 

De acordo com Pereira, Pedras & Machado (2013: 230) “de acordo com a literatura, existe 

uma relação negativa entre as crenças acerca dos fármacos e a adesão terapêutica.” Segundo 

estes autores e de acordo com Horne & Weinman (1999) e Horne (1999): 
“A combinação de crenças positivas e negativas acerca da medicação são preditores 
muito mais poderosos do que os factores sociodemográficos ou clínicos (Horne & 
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Weinman, 1999). A visão negativa sobre a medicação, as crenças associadas à noção 
de que os aspectos perigosos da medicação estão associados às origens químicas e 
artificiais, a percepção de serem substâncias nocivas utilizadas em demasia pelos 
médicos, a percepção de que os tratamentos complementares são mais “naturais” e 
mais seguros (Horne et al., 1999), podem influenciar as preferências de tratamento e 
até o curso dos cuidados de saúde (Horne, 1999)”. Pereira et al. (2013: 230) 

Existem variadíssimos estudos que têm demonstrado que as crenças dos pacientes sobre 

doenças e terapias afetam comportamentos relacionados com a saúde. 

Segundo Melo (2015: 19) de acordo com o descrito por (Magadza et al., 2009):  
“Estas crenças são formadas por uma interação de diferentes fatores, como as normas 
culturais, a condição socioeconômica, a personalidade, o conhecimento da condição 
e a própria terapia. As normas culturais, a personalidade e a condição 
socioeconômica do paciente é difícil ou impossível de se alterar, mas existe uma 
maneira de influenciar positivamente as crenças dos pacientes em relação aos 
medicamentos, através de intervenções educacionais que vão possibilitar um 
aumento do nível de conhecimento dos pacientes em relação às doenças e terapias.” 

Este questionário é constituído por duas secções designadas por QCF- Específica e QCF - 

Geral. A primeira parte - QCF Específica - avalia as representações de fármacos prescritos para 

uso pessoal, enquanto que a segunda parte QCF Geral - avalia crenças acerca dos medicamentos 

em geral. Neste projeto foi apenas utilizada a parte Geral, que está aferida para a população 

portuguesa.  

De acordo com Pereira et al. (2013) esta escala é constituída por dois fatores de quatro itens. 

O primeiro fator, Escala Efeitos Nocivos, avalia crenças relacionadas com potenciais efeitos 

nocivos, aditivos e tóxicos dos medicamentos, é composta por quatro itens (item 2, 3, 5, 6) e 

apresenta um alfa de 0,66. O segundo fator, Escala de Uso Excessivo, avalia a crença da 

medicação estar a ser utilizada em excesso pelos médicos e é composta por quatro itens (item 

1, 4, 7, 8), apresentando um alfa de 0,80.  

A escala indica o grau de concordância com as afirmações, acerca da medicação que varia, 

segundo uma escala tipo Likert de cinco pontos (1=Discordo Totalmente, 2=Discordo, 3=Não 

tenho a certeza, 4=Concordo e 5=Concordo Totalmente). 

Desta forma, a parte geral indica crenças sobre os efeitos nocivos e uso excessivo da 

medicação. No fator Uso Excessivo, quanto mais elevada a cotação obtida pelos utentes mais 

forte a sua crença de que os fármacos são prescritos em excesso pelos médicos, que confiam 

mais na sua utilização. No fator Efeitos Nocivos, quanto mais elevada a cotação obtida pelos 

utentes, mais forte é a sua crença no potencial dos fármacos para serem nocivos englobando 

representações dos mesmos como prejudiciais, aditivos, bem como a crença de que as pessoas 

que tomam medicamentos deveriam parar o seu tratamento de vez em quando. 
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Durante a entrevista clínica, foram recolhidos os dados que posteriormente foram 

analisados. Considerando todos os dados e centrando-me nos mais importantes para o 

desenvolvimento deste trabalho, foram identificados os diagnósticos em enfermagem 

adequados para o desenvolvimento do projeto em causa. 

Segundo a OE (2015:17034): 
 “A avaliação em enfermagem de saúde mental, guiada pelo conhecimento de 
enfermagem relativo ao comportamento humano e aos princípios do processo de 
entrevista clínica de enfermagem de saúde mental, sintetiza informação obtida 
através de entrevistas, observação do comportamento, análise de outros dados 
disponíveis, e está na base da construção do diagnóstico de enfermagem, que é 
validado com o cliente.” 

Segundo o mesmo documento supracitado:  
“o estabelecimento do plano de intervenção, é baseado no juízo clínico de 
enfermagem especializada perante a avaliação dos dados e premissas teóricas, é 
negociado com o cliente e utiliza os diagnósticos e sistemas de classificação 
internacional para a prática de enfermagem (CIPE), adotados pelo International 
Council of Nurses e Ordem dos Enfermeiros.” 

De acordo com Potter, Perry, Stockert & Hall (2017) à medida que se recolhe e analisa os 

dados, reconhece-se referências que formam padrões de dados que indicam o nível de bem-

estar e o desejo de promoção da saúde dos problemas de saúde existentes. Quando se 

identificam padrões, com precisão, estes conduzem a conclusões diagnósticas. Conforme 

afirma Potter et al. (2017: 221) “um diagnóstico é um julgamento clínico realizado com base 

na informação”, bem como “os enfermeiros fazem conclusões diagnósticas, utilizando o 

diagnóstico de enfermagem, para tomar decisões clínicas necessárias para a prática de 

enfermagem segura e eficaz.” 

A formulação dos diagnósticos de enfermagem deve obedecer a uma taxonomia, contudo 

existem várias linguagens que são utilizadas pelos Enfermeiros mesmo considerando que 

vivemos num mundo cada vez mais globalizado. Atualmente em Portugal a taxonomia mais 

utilizada é a CIPE. 

Segundo a OE (2015: 13) a CIPE “é uma terminologia resultante de consensos que 

representa o que os enfermeiros observam (diagnósticos e resultados de Enfermagem), bem 

como as acções empreendidas para resolver problemas de saúde (intervenções de 

Enfermagem).”  

Entre os vários sistemas de classificação desenvolvidos a partir das diferentes fases do 

processo de Enfermagem será utilizada neste trabalho preferencialmente a CIPE. 

A OE (2021: 20): 
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“promove o uso de taxonomias com classificação de diagnósticos, intervenções e 
resultados. Assim, considera-se uma atuação correta no processo de enfermagem o 
uso da CIPE (Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem), uma 
linguagem classificada, universal e atualizada para a classificação de diagnósticos 
com uso de indicadores de resultados e indicadores de intervenções.” 

Com base nos diagnósticos de enfermagem identificados, serão selecionadas as várias 

intervenções de enfermagem que nos levem a atingir os resultados esperados com o doente.  

De acordo com os diagnósticos de enfermagem de cada indivíduo, serão também 

ponderadas todas as eventuais intervenções que poderão ser implementas, nesta altura, no 

sentido da reabilitação, prevenção e promoção da doença do doente.  De acordo com Potter et 

al. (2017) os diagnósticos orientam o processo de planeamento e a seleção das intervenções de 

enfermagem para alcançar os resultados desejados para os utentes. Conforme indicam os 

autores Potter et al. (2017) citando Muller-Staub et al. (2008: 259) “o raciocínio clínico leva a 

um nível de diagnóstico de enfermagem de maior qualidade e que, eventualmente, conduz a 

intervenções específicas para a etiologia e melhora os resultados dos pacientes.” 

Após a identificação destes diagnósticos de enfermagem, existirá um planeamento dos 

cuidados.  

Posteriormente a identificar os diagnósticos de enfermagem de um utente, o enfermeiro 

prioriza os diagnósticos, o conjunto de objetivos centrados no utente e os resultados esperados, 

e escolhe as intervenções de enfermagem adequadas para cada diagnóstico (Potter et al., 2017). 

De acordo com estes autores o planeamento é o elemento do comportamento de enfermagem, 

em que se definem os objetivos centrados no utente e se programam intervenções para se atingir 

os objetivos.  

Assim, estabelecem-se prioridades para a escolha dos diagnósticos de enfermagem. 

Segundo Potter et al. (2017) as prioridades vão ajudar a antecipar e estabelecer a sequência das 

intervenções de enfermagem, quando um utente apresenta vários diagnósticos de enfermagem. 

Conforme indicam estes autores o planeamento envolve individualizar um plano de cuidados 

para as necessidades únicas de um utente.   

Como base de trabalho para este projeto, considerou-se a realização de ações de 

psicoeducação com a intenção de informar, aumentar conhecimentos, explicar e ensinar 

fornecendo informação sistematizada sobre temas relacionados com a saúde. Estas sessões têm 

como objetivo favorecer um modo de assistir o tratamento das doenças mentais a partir das 

mudanças comportamentais, sociais e emocionais cujo trabalho permite a prevenção na saúde. 
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Um dos modos efetivos de ajudar as pessoas é ensiná-las, permitindo com isso a sua própria 

consciencialização e autonomia.  

As sessões de psicoeducação estabelecidas para o efeito são: 

• Incremento da literacia sobre a sua doença mental;  

• Incremento da literacia sobre a sua terapêutica; 

• Incremento da literacia sobre complicações de gestão de regime terapêutico ineficaz; 

• Incremento da literacia sobre hábitos de vida saudáveis. 

De acordo com a OE (2021) o enfermeiro EESMP ao usar a psicoeducação, esta não se 

circunscreve apenas à transmissão de informação e conhecimento sobre a doença. O enfermeiro 

EESMP utiliza-a igualmente na sua prática com o objetivo de “impulsionar relações orientadas 

pelo respeito e pela reciprocidade; aumentar a autoestima; aumentar a esperança; favorecer a 

autodeterminação; favorecer o autocontrolo; apoiar o crescimento pessoal” (OE: 2021, 37). 

Todos estas características anteriormente referidas foram aplicadas durante este projeto. 

Foi igualmente considerada, a necessidade de serem efetuadas outras sessões de 

psicoeducação relacionadas com o propósito de esclarecimento de dúvidas manifestadas pelo 

doente durante o processo clínico. 

Durante o período de estágio existiu igualmente um seguimento telefónico, denominado 

por alguns autores como Follow-up telefónico. As tecnologias de comunicação ajudam a 

promover cuidados de saúde personalizados, melhorando o acesso aos mesmos. Neste sentido 

foi efetuado um contrato com os doentes de uma chamada quinzenal, em que todos 

concordaram. Este contato telefónico permite manter cuidados de saúde de continuidade e 

proximidade. 

Seguindo o processo de enfermagem, a avaliação acontece sempre que se prestam cuidados 

de enfermagem. Nesta fase é de extrema importância perceber se cada utente atingiu o proposto 

nos objetivos pretendidos. Segundo Potter & Perry (2006) podemos realizar a questão “O utente 

beneficiou alguma coisa?”. A avaliação revela se os objetivos dos cuidados foram atingidos. 

A etapa de avaliação do processo de enfermagem mensura a reação do utente às acções de 

enfermagem e o progresso, deste, no sentido de serem atingidos os objetivos (Potter & Perry, 

2006). 

Os resultados esperados no final do processo de enfermagem são que, os doentes consigam 

identificar alguns fatores e/ou razões para uma ineficaz gestão do seu próprio regime 

terapêutico, tenham adquirido conhecimentos sobre a sua medicação terapêutica, tenham 
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aumentado os seus conhecimentos acerca da sua doença mental e consigam identificar alguns 

hábitos de vida saudáveis. 

 Como instrumento para a avaliação será realizada no final de cada sessão de Psicoeducação 

uma avaliação da mesma, através da aplicação de um questionário para o efeito.  

Será executada uma observação sobre a gestão do regime terapêutico por parte dos utentes, 

para verificar se durante este processo os utentes respeitaram e conseguiram realizar de uma 

forma adequada a gestão deste. 

Na avaliação serão também utilizadas as medidas como observação direta do 

comportamento e das respostas dos doentes. A aplicação de perguntas orais e debate auxiliarão 

a analise daquilo que é referido pelo doente, podendo ser usados igualmente como medida de 

avaliação. 

 

 

2.6 A INTERVENÇÃO 

 

Apresentar todo este percurso realizado mostrou-se um enorme desafio.  

Como podemos apresentar todas estas intervenções neste relatório? É passível correr-se o 

risco de alguma informação não ser reproduzida neste documento? 

Conforme refere Machado (2017: 82): 
“O exercício da escrita é um desafio ao pesquisador e ao estudante acadêmico, exige 
leitura, base teórica, fundamentação, num fazer solitário e perseverante. A pesquisa 
traz desconforto, desacomodação, entristece, exige muito até chegar ao caminho, ao 
diálogo - documento, teoria, afetos explicativos, plausibilidades - potências e 
desejos. A paixão pelo tema e pelo objeto de pesquisa minimizam as dificuldades e 
facilitam o exercício da escrita, especialmente no quesito dissertação ou tese. 
Escrever é uma construção amorosa, um ponto de partida, de resiliência e de 
apaixonamento.” 

Esta autora Machado (2017) afirma igualmente que colocar no papel, dar vida a um sonho, a 

um desejo, exige coragem e determinação, pois não adianta relatar experiência e pesquisa se a 

mesma não se enquadra no quotidiano dos colegas, dos docentes, de quem está diariamente 

envolvido no processo de ensinar e de aprender. 

Para além da dificuldade que é o exercício da escrita, existem também todas as intervenções 

prestadas que de alguma forma não tem lugar para se colocar neste relatório, isto é, durante o 

período de estágio colaborei também no processo de cuidados de enfermagem a outros utentes 

cuja responsabilidade do processo era da minha orientadora, sendo que desta forma, os mesmos 
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não fazem parte integrante deste projeto de intervenção e que por esse motivo não serão 

descritos neste relatório.     

Para melhor se conhecerem os doentes, irei passar a apresentar a análise dos seus dados 

sociodemográficos, uma vez que estes permitem fazer uma caracterização geral dos indivíduos 

em análise. Dos 5 doentes, quatro eram do sexo masculino e apenas um do sexo feminino, com 

idades que variavam entre os 25 e os 56 anos de idade. 

De acordo com um estudo observacional em Portugal desenvolvido por São João, Coelho, 

Ferreira, Castelo, Massano (2017: 176) os autores afirmam que “os divorciados e viúvos estão 

mais expostos à Doença Mental”. Segundo os autores São João et al. (2017) em termos globais 

verifica-se “que quanto menor é a literacia maior será a razão associada a DM” e que “quando 

é tido em conta a profissão/ocupação do inquirido, verifica-se que a razão associada a DM é 

superior nos respondentes com menor ocupação, sejam eles desempregados ou reformados”. 

Em termos de escolaridade não podemos considerar que seja baixa. A escolaridade mais 

baixa é o 9º ano e as mais altas são o 12º ano. Observa-se que quanto mais baixa a idade, mais 

alta a escolaridade, como se poder verificar na tabela. 

 

Doente Idade Escolaridade 
C 25 12º Ano 
E 36 12º Ano 
D 37 12º Ano 
A 46 11º Ano 
B 56 9º Ano 

 

Quadro 3 - Idade Vs Escolaridade 

 

De acordo com Coutinho, Matijasevich, Scazufca & Menezes (2014: 1877) ao realizarem 

um estudo de forma a investigar fatores de risco que contribuem para a prevalência de 

perturbações mentais referem que “quanto maior a escolaridade dos participantes, menor a 

prevalência de TMC. Participantes que tinham ocupação apresentaram menor prevalência de 

TMC do que os que não trabalhavam.” 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (2014: 71), e realço que neste caso apenas 

a correlação é efetuada com pessoas com o diagnóstico de depressão, é referido que “a 

proporção da população com sintomas depressivos diminuía com o aumento do nível de 

escolaridade completado: 21,0% de pessoas que não tinham completado qualquer nível de 
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ensino tinham sintomas depressivos, 11,3% com o ensino básico e 5,9% com o ensino 

secundário.” 

Segundo o relatório do CNS (2019: 25) “os dados por região de saúde indicam uma maior 

proporção de utentes com registo de perturbações psiquiátricas nas regiões do Alentejo e 

Centro.”  

Em questão de situação profissional dos doentes, podemos verificar que a maioria deste 

conjunto de doentes se encontra reformado devido à sua doença mental. 

A OMS (2001) referia que o impacto das perturbações mentais sobre as comunidades é 

enorme, um exemplo disso é a perda de produtividade por parte dos doentes. Neste caso 

específico todos estes doentes poderiam estar ativos do ponto de vista laboral. Segundo a 

mesma organização “As perturbações mentais podem causar incapacidade grave continuada, 

inclusive a incapacidade de trabalhar.” Deste modo, isso verifica-se perfeitamente neste grupo 

de doentes, estando a doença mental diretamente ligada à perda de produtividade a à reforma 

antecipada. 

Neste sentido também é importante realçar a questão do estigma. Existe a evidência como 

mostra a OMS (2001: 48) que o estigma “leva as pessoas a evitar a socialização com portadores 

de perturbações mentais, ao não querer trabalhar ao seu lado nem lhes alugar moradias para 

eles ou morar perto deles.” Torna-se muitas vezes bastante difícil continuar a trabalhar devido 

não só à doença mental, mas também bem devido ao estigma da população. São vários os 

autores que defendem a ideia de que as perturbações mentais dificultam o encontrar de um 

emprego remunerado, tanto pela incapacidade provocada pela doença como pela discriminação 

por parte dos empregadores. 

Conforme descrito anteriormente, na entrevista clínica, pretende-se identificar os 

conhecimentos que o doente possui sobre a sua patologia psiquiátrica, sobre a sua terapêutica, 

a importância da toma da terapêutica prescrita e o identificar de fatores/razão para uma gestão 

do regime terapêutico ineficaz. Assim e desta forma, apresentam-se algumas das respostas que 

penso serem mais pertinentes para este relatório: 

 

Utente A 
 

“Não sei nada sobre a minha doença”. Afirma não ter nenhuma doença mental, foi-lhe 
diagnosticado Esquizofrenia, mas afirma que “o médico está errado”.  
Diz que nunca ninguém lhe explicou nada sobre a sua doença e medicação. Deixa de tomar a 
medicação devido a esquecimento ou por falta de dinheiro para comprar a medicação. Toma 
a medicação apenas porque o tribunal assim o obriga (tratamento compulsivo). 
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Utente B 

 
Identifica a sua doença - Doença Bipolar, refere que “sei algo sobre a minha doença”, mas 
quando questionada, não consegue identificar nenhuma característica sobre a mesma.  
“O médico nunca me explicou nada sobre a doença, ou pelo menos não me lembro”.  
Identifica a sua medicação, mas não sabe identificar os seus efeitos.  
Como motivo para a não realização da toma, identifica fatores como o esquecimento pontual.  
Afirma que a medicação é demasiado cara.  
Diz também que necessita da ajuda dos profissionais de saúde, mas não consegue especificar 
em que sentido. 
 

Utente C 
 

Sabe identificar o seu diagnóstico médico – Esquizofrenia.  
Afirma que o médico lhe explicou sobre a doença, mas só consegue identificar que tem uma 
doença mental. Como característica da doença identifica “o distorcer da realidade”. Não sabe 
especificar a medicação que toma. Refere que o esquecimento é o principal motivo para não 
tomar a medicação, “tomo muitas vezes fora de horas, esqueço-me”.  
Cumpre as indicações que os enfermeiros lhe fazem e afirma que o enfermeiro já lhe tinha 
explicado algumas coisas do que falámos.  
Refere que os medicamentos são caros e que tem ajuda de um familiar para a compra dos 
mesmos. 
 

Utente D 
 

Identifica o diagnostico médico – Esquizofrenia paranoide. Quando questionado sobre o que 
sabe acerca da doença afirma “é uma doença que não tem cura”, “tem tratamento”, “problemas 
de socialização”, “paranoias e isso”.  
Acerca da informação que lhe foi dada quando foi efetuado o diagnostico responde “mais ou 
menos, disseram-me algumas coisas, nada de jeito”.  
Sabe identificar a medicação e alguns dos efeitos da mesma.  
Afirma que durante muito tempo não fazia a medicação devido a pensar que não estava doente, 
mas de momento afirma “tomo tudo certinho”, “ando muito melhor agora”.  
Diz que a medicação é bastante cara. 
 

Utente E 
 

Identifica o seu diagnóstico médico - Esquizofrenia. Quando questionado sobre o que sabe 
sobre a doença responde “ouço vozes”. Não sabe identificar mais nada sobre a doença. 
Identifica a sua medicação, mas não sabe as suas indicações. Refere que faz a administração 
da medicação de forma correta e que raramente se esquece da toma.  
Afirma que “só no início da doença é que não tomava a medicação, agora tomo, sinto-me 
melhor”. 
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Da utilização das Escalas MAT e QCF aplicadas durante a entrevista clínica, resultaram os 

seguintes gráficos onde se pode verificar quais as respostas mais utilizadas pelos doentes.  

São apresentadas as respetivas escalas com as respostas por parte dos doentes 

respetivamente em Anexo III e Anexo IV. Nas figuras em baixo podemos verificar as 

disposições das respostas face à utilização das duas escalas. 

 

 
Figura 3 - Respostas dos utentes na utilização da escala Medida de Adesão aos Tratamentos 

 

Neste sentido, a utilização da Escala MAT verifica os índices de adesão em indivíduos que 

estão a seguir um regime terapêutico farmacológico. Este instrumento utilizado para medida de 

adesão é composto por sete itens que avaliam o comportamento da pessoa em relação ao uso 

diário dos medicamentos. Na figura 3 podemos observar as respostas obtidas de um modo geral 

e através do Anexo III verificar as respostas dadas por cada utente. 

De acordo com a utilização da Escala MAT, no momento da realização da mesma, apenas 

o utente A é considerado como Não aderente, como apresentado no quadro 4. 
 

Escala MAT 
Utente A 4 Não aderente 
Utente B 5 Aderente 
Utente C 5 Aderente 
Utente D 5 Aderente 
Utente E 5 Aderente 

Quadro 4 - Escala MAT 
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Pergunta 1 Pergunta 2 Pergunta 3 Pergunta 4 Pergunta 5 Pergunta 6 Pergunta 7

Respostas na escala 
Medida de Adesão aos Tratamentos (MAT)

Sempre Quase sempre Com frequencia Por vezes Raramente Nunca
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De salientar que de acordo com Borba et al. (2018: 6) “a adesão em determinado momento 

não garante a adesão posterior, pois o significado atribuído pelo indivíduo ao uso do 

medicamento e a motivação para fazê-lo não são permanentes, sofrem influência de sua 

vivência e de experiências anteriores”. Deste modo mesmo os utentes aderentes necessitam de 

um seguimento de uma forma contínua e sistemática. 

Na figura 4 podemos observar as respostas obtidas na utilização do Questionário de crenças 

acerca dos medicamentos e através do Anexo IV verificar as respostas dadas por cada utente. 

 

 
Figura 4 - Respostas dos utentes na utilização do Questionário de crenças acerca dos 

medicamentos 

 

Na utilização da escala de QCF, o total na Escala de Efeitos Nocivos e Escala de Uso 

Excessivo varia de 4 a 20. No fator Efeitos Nocivos, quanto mais elevada a cotação obtida pelos 

utentes, mais forte é a sua crença no potencial dos fármacos para serem nocivos, englobando 

representações dos mesmos como prejudiciais, aditivos bem como, a crença de que as pessoas 

que tomam medicamentos deveriam parar o seu tratamento de vez em quando. Desde modo de 

acordo com o quadro 5 observa-se por ordem crescente as crenças relativamente ao potencial 

dos fármacos serem nocivos. De salientar que a maior pontuação é relativa ao utente A, que 

referente aos resultados obtidos através da escala MAT era o único utente considerado como 

não aderente. Deste modo verifica-se a afirmação de Pereira et al. (2013) supracitados onde 

referem existir uma relação negativa entre as crenças acerca dos fármacos e a adesão 

terapêutica. 
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Respostas ao Questionário de crenças acerca 
dos medicamentos (QCF)

Concordo totalmente Concordo Não tenho a certeza Discordo Discordo totalmente
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Quadro 5 - Escala Efeitos Nocivos 

 

No fator Uso Excessivo, quanto mais elevada a cotação obtida pelos utentes, mais forte a 

sua crença de que os fármacos são prescritos em excesso pelos médicos, que confiam mais na 

sua utilização. Nesse sentido observa-se no quadro 6 que os utentes com maiores crenças no 

uso excessivo de fármacos são os utentes A e D. 

 

 

 

 

 

 
Quadro 6 - Escala Uso Excessivo 

 

O que apurei em relação a todos os utentes após as entrevistas, é que de um modo geral 

todos eles demonstram possuir poucos conhecimentos acerca da sua patologia psiquiátrica, 

sobre a sua terapêutica e a importância da toma da mesma, da importância de hábitos 

alimentares saudáveis, da importância da prática de exercício físico e da importância de hábitos 

de vida saudáveis. 

Deste modo estes são os Diagnósticos de Enfermagem comuns que identifiquei e sobre os 

quais me debrucei neste projeto de intervenção clínica: 

 

Diagnósticos (CIPE) Código 
Capacidade para gerir regime comprometida  10000885 
Capacidade para gerir regime dietético comprometida  10022592 
Capacidade para gerir regime medicamentoso comprometida  10022635 
Falta de conhecimento sobre a doença  10021994 
Falta de conhecimento sobre exercício  10022585 
Falta de conhecimento sobre medicação 10025975 

Escala Efeitos Nocivos 
Utente E 5 
Utente C 10 
Utente D 12 
Utente B 14 
Utente A 16 

Escala de Uso Excessivo 
Utente E 6 
Utente B 8 
Utente C 14 
Utente A 15 
Utente D 15 
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Falta de conhecimento sobre regime dietético  10021939 
Falta de conhecimento sobre regime medicamentoso  10021941 
Falta de esperança  10009105 
Manutenção da saúde comprometida 10000918 
Não adesão ao regime de exercício 10022657 
Não adesão ao regime dietético 10022117 
Não adesão ao regime medicamentoso 10021682 
Não adesão ao regime terapêutico  10022155 

 

Quadro 7 - Diagnósticos (CIPE) 

Ao realizar toda a pesquisa que envolve o tema deste relatório, para desenvolver o projeto 

de intervenção clínica efetuado, já possuía uma expectativa face aos diagnósticos de 

enfermagem que poderiam surgir no resultado das entrevistas. Essas expectativas foram ao 

encontro dos resultados supra apresentados. 

O período de tempo para desenvolver o projeto torna-se estreito para a intervenção em 

todos os diagnósticos presentes, contudo foi possível aplicar um conjunto de intervenções de 

enfermagem em todos eles de forma a alcançar os objetivos. 

Neste sentido foram desenvolvidas as sessões de psicoeducação, como já anteriormente 

referido. As sessões foram as seguintes e tiveram como objetivo incrementar a literacia do 

doente sobre: 

• A sua doença mental;  

• A sua terapêutica; 

• Complicações de gestão de regime terapêutico ineficaz; 

• Detetar/prevenir complicações; 

• Hábitos de vida saudáveis / Mudanças de comportamentos. 

As sessões de psicoeducação são promotoras de aprendizagem, mas poderá ser difícil para 

os utentes a interiorização de muita informação. Assim, o planeamento das intervenções foi 

desenvolvido em 5 sessões para que os utentes de uma forma gradual adquirissem os 

conhecimentos indicados anteriormente. Na literatura pesquisada sobre a psicoeducação, existe 

o reconhecimento que a mesma se pode realizar em grupo ou individualmente. Contundo devido 

à situação pandémica na altura em que se desenvolveu este projeto, a opção foi realizar 

individual e personalizadamente, mediante as necessidades de cada doente e tendo sempre em 

conta o tema e assunto das respetivas sessões. 



 
 

67 
 

Título | Gestão do regime terapêutico na pessoa com doença mental. 

A escolha do local para as sessões de psicoeducação foi efetuada consoante a 

disponibilidade dos gabinetes, contudo as sessões foram sempre realizadas em local apropriado 

para garantir a privacidade e assegurando os meios necessários.  

De acordo com a OE (2021) presume-se, que nas intervenções psicoterapêuticas a relação 

terapêutica ganhe proporção, tendo sempre por base as questões ontológicas; o significado 

atribuído à doença, o potencial para a mudança e as capacidades e competências para a mudança 

por parte dos utentes. 

Em todo este projeto de intervenção clínica, foram seguidas as indicações da OE. Dito isto, 

de acordo com a OE (2021: 45) “o enfermeiro EESMP deve procurar investir na educação não 

como mera informação, mas como conhecimento efetivo sobre os fármacos e os seus benefícios 

(efeito esperado), vantagens, desvantagens e ensinar como identificar efeitos secundários. “ 

Deste modo e conforme as indicações da OE (2021), no sentido de desenvolver e 

implementar estas sessões de psicoeducação, as mesmas serviram igualmente como suporte 

para: 

- Criar uma relação terapêutica de confiança; 

- Avaliar o estado psicopatológico da pessoa; 

- Estabelecer uma relação de empatia e interesse pela pessoa;  

- Estabelecer um plano individual de intervenção com a pessoa, de forma a que o utente se 

sinta parte integrante em todo o processo;  

- Incentivar a pessoa a expressar as suas emoções. Reforçar positivamente atitudes de 

adesão ao regime medicamentoso;  

- Avaliar as necessidades em saúde mental do utente;  

- Usar a entrevista motivacional;  

- Estabelecer o diagnóstico, realizando um plano de cuidados individualizado;  

- Negociar um contrato terapêutico;  

- Capacitar o utente para estratégias promotoras de adesão;  

- Ajudar a pessoa a identificar as razões para a não adesão;  

- Encorajar a adesão ao tratamento mobilizando todo o conjunto de saberes, habilidades de 

comunicação e da relação terapêutica que deve ser estabelecida e mantida durante todo o 

processo;  

- Realizar a articulação entre as várias estruturas e a avaliação das necessidades e 

capacidades do utente;  
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- Promover a adesão através do contacto realizado por via de comunicação (telefone), para 

lembrar a comparência ao local de administração de medicação injetável e sessão de 

psicoeducação;  

- Realizar a ponte entre outros técnicos sempre que necessário;  

- Orientar a pessoa para o seu médico sempre que necessário;  

- Motivar os utentes para as alterações no estilo de vida causadas pela medicação e assim 

procurar que haja um maior envolvimento na recuperação; 

- Orientar o utente na preparação da terapêutica e treinar essa competência;  

- Capacitar o utente no desenvolvimento de estratégias e competências para atingir o nível 

máximo de funcionamento físico, mental, comportamental, sociocultural, ambiental, espiritual, 

social, profissional e familiar nos vários contextos em que este se encontra;  

- Promover a independência e a responsabilidade do tratamento apresentando sempre apoio 

e disponibilidade;  

- Promover a aceitação do estado de saúde;  

- Aumentar a autoestima; 

- Aumentar a esperança;  

- Favorecer a autodeterminação; 

- Favorecer o autocontrolo; 

- Apoiar o crescimento pessoal; 

- Avaliar e detetar situações de emergência psiquiátrica e o seu nível de risco com vista à 

intervenção adequada;  

- Avaliar o potencial de abuso, negligência e risco para o próprio e terceiros,  

- Promover a gestão do regime terapêutico;  

- Promover comportamentos de adesão ao regime terapêutico;  

- Promover adaptação a hábitos de vida saudáveis; 

- Avaliar o utente e a sua necessidade de ajuda na resolução e de problemas da família, 

grupo e comunidade com vista ao seu equilíbrio e bem-estar;  

- Realizar, quando necessário, a articulação com as unidades de saúde da comunidade com 

vista à monitorização do utente;  

Foi estabelecido e desenvolvido ao longo deste projeto de intervenção clínica um plano 

individual de intervenção com cada um dos utentes, conseguindo desta forma que se sintam 

parte integrante em todo o processo. 
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2.7 AVALIAÇÃO 

Conforme indica Potter et al. (2017: 267) “quando você aplica o processo de enfermagem 

para identificar problemas do paciente e selecionar e prover intervenções relevantes, a etapa de 

avaliação de enfermagem determina se os problemas do paciente são resolvidos.” 

Potter et al. (2017: 269) ao citarem Shu-Yuan et al. (2013) reconheceram quatro 

indicadores que refletem a capacidade de um enfermeiro para efetuar a avaliação: “Examinar 

os resultados de acordo com os dados clínicos coletados; comparar o efeito obtido com os 

objetivos e os resultados esperados; reconhecer os erros; compreender a situação do paciente, 

participar da autorreflexão e corrigir os erros.” 

Quando questionados os doentes no final do projeto, de forma a verificar a avaliação dos 

ganhos em saúde e verificar se os objetivos do projeto de intervenção foram atingidos, 

verifiquei as seguintes respostas: 

 

Utente A 
 

“Tudo o que me disse eu já sabia” “Aliás, não sou doente, não tenho nenhuma doença” 
“Mas gostei do que me disse, até algumas coisas já não me lembrava” 
“Devia haver mais Enfermeiros para este serviço” 
 

Utente B 
 

A utente identifica melhor questões relacionadas com a sua doença, conhece a sua medicação 
e horários. Alterou hábitos de vida, por exemplo uma menor utilização de sal e consumos de 
bebidas refrigerantes. 

Utente C 
 

Afirma “gostei do projeto, gostei que me tivesse ensinado todas estas coisas” 
“Sinto-me mais preparado para o dia-a-dia” 
“Sei que assim que necessite de algo ligo para cá” 
 

Utente D 
 

Afirma “tinha algumas dúvidas, agora estou mais esclarecido” 
“Foi muito bom participar neste projeto” 
 

Utente E 
 

Identifica melhor questões relacionadas com a sua doença e medicação. 
Afirma “gostei de participar neste projeto”, “acho que aprendi várias coisas relacionadas com 
o meu problema”, “consigo saber o que fazer se me sentir pior” 
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Examinando os resultados obtidos verifica-se que de todos os utentes, apenas um não 

mostra ganhos em saúde, chegando a afirmar que já sabia tudo o que lhe foi explicado. Verifica-

se deste modo que durante este projeto apenas um dos doentes (Doente A), manteve processos 

de gestão do regime terapêutico ineficaz. 

Todos os outros utentes demonstraram conseguir no final do projeto, determinar fatores 

para uma gestão do regime terapêutico ineficaz. Afirmam e foi verificado por observação 

através de diálogo que os utentes aumentaram os seus conhecimentos acerca da doença mental, 

conseguem esclarecer o seu regime terapêutico (a sua terapêutica, algumas indicações e 

reações). Identificam algumas das complicações de gestão de regime terapêutico ineficaz.  

Todos os utentes apresentam nesta fase conhecimentos sobre hábitos de vida saudáveis e 

benefícios sobre a adaptação de um novo estilo de vida. 

O trabalho desenvolvido com os doentes ao longo deste programa de psicoeducação, fez-

me acreditar e verificar na capacidade de mudança e evolução positiva nos seus processos de 

saúde mental. Desta forma através das sessões de psicoeducação os doentes aumentaram os 

seus conhecimentos sobre a sua doença, medicação, conseguiram identificar alguns sinais e 

sintomas e o que fazer perante uma situação de crise proporcionando assim, o conhecimento e 

as aptidões aos mesmos, para uma gestão do regime terapêutico adequada. 

Em relação à avaliação da capacitação dos utentes para uma gestão do regime terapêutica 

eficaz, considero que seria necessário o seguimento destes mesmos utentes por um período de 

tempo superior, para verificar este aspeto. Neste período em de decorreu o projeto de 

intervenção clínica considero perante a minha observação que existiu um aumento da 

prevalência de doentes com gestão do regime terapêutica eficaz, contudo temo que com o 

decorrer do tempo, não existindo uma proximidade tão forte entre o profissional de saúde e os 

utentes esta gestão possa vir a ceder. Como referem Potter et al. (2017) “A avaliação é mais 

fácil de realizar depois de cuidar de um paciente durante um longo período. Você, então, será 

capaz de fazer comparações sutis de respostas e de comportamentos do paciente” 

Sobre a utilização das escalas utilizadas na fase da entrevista clínica, escalas MAT e QCF, 

a sua utilização nesta fase de avaliação mostrou-se ineficaz, isto é, com a aplicação das mesmas 

após todas as sessões de psicoeducação os dados mostram-se inalteráveis na maioria dos utentes 

e com alterações pouco ou nada significativas nos restantes utentes. Como nos indicam os 

autores Delgado & Lima (2001) a escala MAT é uma medida de adesão, que foi construída em 

virtude do critério utilizado - contagem de medicamentos, como medida de adesão aos 
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tratamentos medicamentosos. Contudo, o problema da adesão aos tratamentos não ocorre só 

relativamente à toma da medicação prescrita, coloca-se também noutros momentos mais o 

conjunto do processo terapêutico (falta às consultas, não aquisição de todos os medicamentos 

prescritos etc.), e noutros tipos de tratamentos, não medicamentosos, de mais difícil medição 

por métodos comportamentais ou outros. A escala QCF é igualmente uma escala mais virada 

para as crenças relacionadas com potenciais efeitos nocivos, aditivos e tóxicos dos 

medicamentos, não tendo em conta todos os outros aspetos importantes do conjunto do processo 

terapêutico do utente.  

Potter et al (2017) referem que o profissional de saúde e o utente determinam o sucesso do 

plano de cuidado de enfermagem avaliando os resultados juntos. O profissional determina quais 

estratégias ou intervenções que foram eficazes e quais mudanças (de comportamento ou 

perceções) ocorreram no paciente em consequência das intervenções. Estes autores indicam 

para interrogar o utente se os profissionais da equipa interprofissional de saúde atenderam às 

expectativas dele, ou se o utente está satisfeito com as informações que lhe foram fornecidas.  

Neste sentido, após comunicação com estes utentes, os mesmos demonstraram ficar 

satisfeitos com o projeto, como verificamos em seguida. Foi efetuada no final do projeto uma 

avaliação de forma a realizar a avaliação do grau de satisfação com as expectativas e o grau de 

satisfação com o projeto. Para o efeito foi utilizada uma escala tipo Likert de 1 a 5 em que, 1 é 

completamente insatisfeito e 5 completamente satisfeito. 

 

 
Quadro 8 - Grau de satisfação com as expectativas 
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Quadro 9 - Grau de satisfação com o projeto 

 

 

 

 
Quadro 10 - Grau de satisfação (Média) 

 

Com a aquisição de conhecimento os doentes têm uma melhor perceção sobre a sua doença 

mental, permitindo dessa forma alterações de comportamento e uma maior capacitação para 

realizarem uma eficaz gestão do regime terapêutico. 

Reflexivamente as intervenções de enfermagem revelam-se eficazes em minimizar, ajudar 

e resolver alguns dos problemas dos doentes. Os mesmos possuem de fato mais informação 

para melhorar o seu estado atual de saúde. 

Em concordância com Potter et al. (2017) podemos realizar a pergunta aos utentes sobre 

suas perceções de cuidados. Esta avaliação determina o grau de satisfação do paciente com a 

prestação de cuidados e fortalece a parceria entre você e o paciente. Neste sentido realizei a 

seguinte questão: “Beneficiou o utente alguma coisa?”. Como resposta durante todo este 

percurso, tenho a convicção que todos beneficiaram na sua recuperação, nos seus ganhos em 

saúde, nos seus conhecimentos sobre a sua patologia e medicação.  

A avaliação de todas as intervenções foi positiva, no sentido de concluir que este projeto 

de intervenção de enfermagem foi ao encontro dos objetivos e dos resultados esperados. 

De acordo com Potter et al. (2017: 292) “Avaliações positivas ocorrem quando o paciente 

encontra resultados e objetivos desejados. 
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Como descrevem Potter et al. (2017: 90) “Uma avaliação adequada determina a eficácia 

das intervenções de enfermagem. Também é importante avaliar se cada paciente atingiu um 

nível de bem-estar ou de recuperação, que a equipe de saúde e o paciente tinham estabelecido 

nos objetivos do plano de cuidados.” 

Neste sentido é de salientar que para além de todos os indicadores e dados obtidos, é 

essencial deixar evidente neste relatório, todo o valor das relações terapêuticas que foram 

criadas, e sentir que durante este período de tempo este projeto de intervenção clínica criou 

alguma diferença na vida destas pessoas.  
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CAPÍTULO III 
 

3. O CAMINHO 

 

É fundamental realizar uma reflexão sobre este percurso e a nossa intervenção. Considero 

importante realizar uma análise, refletir e expressar sobre as competências adquiridas e o 

enriquecimento pessoal alcançado com a realização desta intervenção profissional. 
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3. O CAMINHO  
 

Sou Enfermeiro. Confesso que não quis ser Enfermeiro desde criança. Lembro-me quando 

era mais novo o quanto detestava entrar num hospital, quanto mais pretender trabalhar num 

como nos dias de hoje.  

Tenho na família um tio que é enfermeiro e recordo-me de conversar com ele sobre o que 

iria seguir após terminar o 12º ano. A hipótese de uma carreira na área de enfermagem estava 

completamente excluída. Segui outras áreas, como a física e a economia, mas nestas áreas nunca 

consegui encontrar a felicidade e o bem-estar. 

Entretanto, já trabalhando na área administrativa fui-me apaixonando pela área da terapia 

manual (massagem) e o gosto pela área da saúde foi ganhando espaço em mim. 

Foi no ano de 2008 que deixei o trabalho e me dediquei em pleno à Enfermagem. Tratou-

se de uma aposta ganha com toda a certeza, talvez das decisões mais acertadas que tomei na 

vida. Posso dizer com toda a certeza que me tem dado uma satisfação e uma alegria enorme ser 

Enfermeiro.  

Ser enfermeiro é sem dúvida uma profissão onde existe uma proximidade bastante 

significativa com a dor, visto lidar permanentemente com o processo de doença. Quantos de 

nós chegamos a casa e trazemos um pouco do sofrimento daqueles que tivemos a cuidar. 

Segundo descrito em OE (2015: 17034) “O enfermeiro especialista em saúde mental (ESM) 

compreende os processos de sofrimento, alteração 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.” 

Todo este caminho serviu não só para acrescentar conhecimento, mas igualmente para 

períodos de auto-reflexão e de conhecimento próprio. 

Ser enfermeiro é um pouco isto também, o conhecimento de nós próprios. Desta forma, 

conseguimos realizar o caminho para cuidar o próximo. E que peso isso significa por vezes! 

Observar o sofrimento do ser humano pode ser talvez um dos piores sentimentos que podemos 

ter. Saber reconhecer os nossos sentimentos e emoções e refletir constantemente sobre os 

mesmos é sem dúvida uma mais-valia. Conhecermo-nos a nós próprios é um passo de enorme 

importância para o nosso percurso como pessoa e igualmente como profissionais. 

De acordo com a OE (2015: 17034):  
“A especificidade da prática clínica em enfermagem de saúde mental engloba a 
excelência relacional, a mobilização de si mesmo como instrumento terapêutico e a 
mobilização de competências psicoterapêuticas, socio terapêuticas, psicossociais e 
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psicoeducacionais durante o processo de cuidar da pessoa, da família, do grupo e da 
comunidade, ao longo do ciclo vital.” 

Trabalhei cerca de sete anos num Serviço de Medicina, mas a certa altura senti que esse 

ciclo tinha terminado e quase como uma predestinação e numa conversa completamente 

informal, a hipótese de mudar para o Departamento de Saúde Mental e Psiquiatria surgiu e 

aceitei o “desafio”. É aí que me encontro nos dias de hoje.  

Ainda estou em fase de aprendizagem, afirmo eu. Por esse motivo e na expectativa de 

aumentar o meu leque de conhecimentos, inscrevi-me no Mestrado em Enfermagem – Área de 

Especialização em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria. Será mais um “desafio”. 

Pensei utilizar uma metáfora ligado ao ciclismo devido encontrar algumas semelhanças 

com este desafio pessoal e passarei seguidamente a descrevê-la. Sou ciclista amador. Sou 

apaixonado por ciclismo e faço parte de uma equipa de ciclismo amador. É sem dúvida uma 

das minhas grandes paixões. 

Na minha opinião, as grandes semelhanças assentam no fato de que para efetuar uma 

grande prova de ciclismo, como é o Tour de France, o atleta tem de possuir uma enorme 

disciplina, que carece durante anos de uma grande aprendizagem. Também nós na nossa 

profissão temos que ter uma grande disciplina e uma grande aprendizagem ao longo da carreira. 

 Uma grande prova é constituída por várias etapas. Considerei essas etapas como a minha 

aprendizagem. Cada etapa é uma parte do meu percurso de aquisição de conhecimento. 

Numa grande prova existem bastantes obstáculos e dificuldades que podem surgir, muitas 

vezes o ciclista precisa da sua equipa para o ajudar. Precisa também de ter uma grande 

determinação para ultrapassar todas as complicações. Todos as adversidades como a chuva, sol, 

frio, calor, subidas, descidas e quedas. Podemos considerar todas estas adversidades como os 

problemas dos nossos utentes. Para muitos ciclistas terminar será o grande desafio, para outros 

a procura de um bom lugar na classificação final já outros só ficarão satisfeitos com a vitória. 

No entanto, todos pretendem chegar à meta, esse será o final desejado por todos. No final do 

meu caminho espero ter contribuído para uma boa relação com os utentes, família e comunidade 

e obtido resultados positivos com os mesmos bem como, compreender as características do 

raciocínio clínico de enfermagem, do modelo de avaliação diagnóstica considerando a 

perspetiva individual e sociofamiliar, fundamentar a indicação de diversas intervenções em 

função das características da situação dos utentes e aplicar intervenções especializadas mais 

comuns em enfermagem de saúde mental e psiquiatria.  
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Francamente, sou da opinião que a Enfermagem pode ser uma arte, pois pensando agora o 

que é arte podem encontrar-se bastantes “obras” semelhantes. A arte requer habilidade, 

capacidade para aplicação de conhecimento, aptidão, jeito, dom. Utiliza um conjunto de 

técnicas para produzir algo e recorre ao saber para obter resultados práticos. Todas estas 

características podem ser direcionadas para a Enfermagem. 

Em 1996 e segundo o Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro (Decreto-Lei 

n.º 161/96, de 4 de setembro) definiu-se Enfermagem como: “a profissão que, na área da saúde, 

tem como objetivo prestar cuidados de enfermagem ao ser humano, são ou doente, ao longo do 

ciclo vital, e a grupos sociais em que ele está integrado, de forma a que mantenham, melhorem 

e recuperem a saúde, ajudando-os a atingir a sua máxima capacidade funcional tão rapidamente 

quanto possível”. 

Pode certamente declarar-se que a enfermagem se sustenta nos cuidados desenvolvidos aos 

outros. Estes carecem de cuidados em determinadas fases da vida e em algumas condições 

específicas, tais como por exemplo: quando ainda não é capaz de cuidar de si próprio, quando 

se torna incapaz durante algumas etapas transitórias ou em situações definitivas de incapacidade 

e na fase final da vida. Este contexto de fragilidade da humanidade determinou que sempre 

existisse uma necessidade de cuidados e consequentemente que a sua prática seja tão antiga 

como a própria humanidade.  

A Enfermagem, enquanto disciplina, possui um campo de conhecimento próprio suportado 

pela produção de evidência científica cada vez em maior número e qualidade. 

Além de assistência direta à pessoa, a prática de enfermagem inclui igualmente a gestão, 

ensino e desenvolvimento do conhecimento. 

Caminhamos no sentido de uma profissão cada vez mais regulamentada, com um conjunto 

próprio de conhecimentos que são fortemente integrados na melhoria das práticas assistenciais. 

Nos dias atuais, o Enfermeiro é o profissional que mediante a utilização de uma 

metodologia científica, tem competência científica, técnica e humana para a prestação de 

cuidados de enfermagem ao indivíduo, família, grupos e comunidade. Ao longo de todo o ciclo 

de vida, está presente na existência das pessoas desde o nascimento até à sua morte. Em cada 

um desses momentos, cabe ao Enfermeiro, encontrar a melhor forma de ir ao encontro das 

necessidades dos utentes, colhendo dados que lhe permitam efetuar um diagnóstico de 

Enfermagem objetivo e claro, planeando e executando as ações adequadas aos problemas 

detetados. 

Como é descrito em DR segundo a OE (2015: 17034): 
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“O avanço no conhecimento requer que o enfermeiro ESM incorpore continuamente 
as novas descobertas da investigação na sua prática, desenvolvendo uma prática 
baseada na evidência, orientada para os resultados sensíveis aos cuidados de 
enfermagem, participando também em projetos de investigação que visem aumentar 
o conhecimento e desenvolvimento de competências dentro da sua especialização. 
A formação e preparação do enfermeiro ESM, permitem-lhe a capacidade única de 
diferenciar aspetos do funcionamento do doente e fazer um juízo apropriado acerca 
das necessidades de intervenção, referenciação ou consultoria com outros 
profissionais de saúde.” 

Relembro sempre com afeto uma das primeiras frases que ficaram presentes em mim, 

durante o curso de Enfermagem: Enfermagem é a Ciência e a Arte do Cuidar. Isto é 

absolutamente verdade. 

Os cuidados de enfermagem têm como destino auxiliar o ser humano a manter, melhorar e 

recuperar a saúde, ajudando o a atingir a sua máxima capacidade funcional tão velozmente 

quanto possível. (OE: 2015) 

Refere a OE (2019: 4744) que “Os cuidados de saúde e, consequentemente, os cuidados de 

Enfermagem, assumem hoje uma maior importância e exigência técnica e científica, sendo a 

diferenciação e a especialização, cada vez mais, uma realidade que abrange a generalidade dos 

profissionais de saúde.” 

No percurso de desenvolvimento deste trabalho e ao longo de todas as fases foi necessário 

mobilizar várias competências clínicas. Como futuro enfermeiro especialista em enfermagem 

de Saúde Mental recorri quer às competências comuns do enfermeiro especialista, quer às 

competências específicas ao EESM. 

Define a OE (2019: 4744) “que o enfermeiro especialista é aquele a quem se reconhece 

competência científica, técnica e humana para prestar cuidados de enfermagem especializados 

nas áreas de especialidade em enfermagem.”  

Estas competências estão regulamentas através do Regulamento n.º 140/2019 

“Regulamento das competências comuns do Enfermeiro Especialista” e através do 

Regulamento n.º 515/2018 “Regulamento das competências específicas do Enfermeiro 

Especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica”, publicados em DR em 2019. 

Define a OE (2019: 4745) que: 
“a) “Competências comuns”: são as competências, partilhadas por todos os 
enfermeiros especialistas, independentemente da sua área de especialidade, 
demonstradas através da sua elevada capacidade de conceção, gestão e supervisão 
de cuidados e, ainda, através de um suporte efetivo ao exercício profissional 
especializado no âmbito da formação, investigação e assessoria;  
b) “Competências específicas”: são as competências que decorrem das respostas 
humanas aos processos de vida e aos problemas de saúde e do campo de intervenção 
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definido para cada área de especialidade, demonstradas através de um elevado grau 
de adequação dos cuidados às necessidades de saúde das pessoas.” 

Relativamente às competências comuns desenvolvi o meu percurso tendo em consideração 

e respeitando os princípios éticos, legais e deontológicos, garantido as práticas de cuidados e 

respeitando igualmente os direitos humanos e as responsabilidades profissionais.  

No que respeita ao dever de informação e sigilo, foi esclarecido com todos os utentes  

os objetivos do meu projeto, salvaguardando sempre a confidencialidade e privacidade.  

Tive sempre em consideração a criação e manutenção de um ambiente terapêutico e seguro, 

que proporcionasse aos utentes essa mesma sensação de segurança, nomeadamente no decorrer 

de todas as sessões em que estivemos juntos. Foi sempre assegurado que os encontros 

decorreriam num espaço tranquilo, com privacidade e confortável que permitisse aos mesmos 

sentirem-se á vontade no seu decorrer.  

Segundo a OE (2019: 4747) “O Enfermeiro Especialista reconhece que a melhoria da 

qualidade envolve a avaliação das práticas e, em função dos seus resultados, a eventual revisão 

das mesmas e a implementação de programas de melhoria contínua.”, bem como “o Enfermeiro 

Especialista colabora na conceção e operacionalização de projetos institucionais na área da 

qualidade e participa na disseminação necessária à sua apropriação, até ao nível operacional.”  

O interesse em desenvolver e implementar este projeto, garante um papel que dinamiza o 

desenvolvimento e suporte das iniciativas estratégicas institucionais na área da governação 

clínica, tendo desenvolvido práticas de qualidade com o objetivo de uma melhoria contínua. 

“O Enfermeiro Especialista realiza a gestão dos cuidados, otimizando as respostas de 

enfermagem e da equipa de saúde, garantindo a segurança e qualidade das tarefas delegadas.” 

(OE, 2019: 4748). Neste sentido, ao longo deste percurso e no decorrer deste projeto, foi de 

forma clara disponibilizada assessoria aos enfermeiros e à equipa, trabalhando com a equipa 

multidisciplinar e reconhecendo sempre quando “negociar com” ou “referenciar para” distintos 

prestadores de cuidados de saúde. Colaborei nas decisões da equipa de saúde, de forma a 

melhorar a informação para a tomada de decisão no processo de cuidar, adequando a gestão dos 

recursos às situações e ao contexto tendo sempre em mira a garantia da qualidade dos cuidados. 

Foi fomentado um ambiente positivo e favorável à prática clínica, implementando métodos de 

organização de trabalho adequados e negociando os recursos adequados à prestação de cuidados 

de qualidade, de forma eficiente para promover a mesma. 

De acordo com a OE (2019: 4749) “O Enfermeiro Especialista alicerça os processos de 

tomada de decisão e as intervenções em conhecimento válido, atual e pertinente, assumindo-se 
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como facilitador nos processos de aprendizagem e agente ativo no campo da investigação.” No 

sentido desta lógica, todo o meu trabalho serviu para eu próprio poder ser facilitador da 

aprendizagem em contexto de trabalho, atuando como formador oportuno.  De uma forma geral 

a prática clínica foi sempre suportada em evidência científica, identificando as lacunas do 

conhecimento dos utentes, rentabilizando as oportunidades de aprendizagem, tomando a 

iniciativa na análise de situações clínicas, assegurando a conceção e a implementação de 

processos de formação e desenvolvimento.  

Todo este percurso resultou num desenvolvimento do autoconhecimento e da assertividade. 

O autoconhecimento é central na prática de enfermagem, interferindo no estabelecimento de 

relações terapêuticas e multiprofissionais. Devemos reconhecer os nossos recursos e limites 

pessoais e profissionais, tendo a consciência da influência pessoal na relação profissional.  

Desenvolvendo agora as competências especificas dos EESMP, estas estão definidas em 

OE (2019: 21427) e são as seguintes: 
“a) Detém um elevado conhecimento e consciência de si enquanto pessoa e 
enfermeiro, mercê de vivências e processos de autoconhecimento, desenvolvimento 
pessoal e profissional;  
b) Assiste a pessoa ao longo do ciclo de vida, família, grupos e comunidade na 
otimização da saúde mental;  
c) Ajuda a pessoa ao longo do ciclo de vida, integrada na família, grupos e 
comunidade a recuperar a saúde mental, mobilizando as dinâmicas próprias de cada 
contexto;  
d) Presta cuidados psicoterapêuticos, sócio terapêuticos, psicossociais e 
psicoeducacionais, à pessoa ao longo do ciclo de vida, mobilizando o contexto e 
dinâmica individual, familiar de grupo ou comunitário, de forma a manter, melhorar 
e recuperar a saúde.” 

Neste âmbito, desenvolvi a minha capacidade de autoconhecimento e desenvolvimento 

pessoal através da vivência de técnicas psicoterapêuticas e sócio terapêuticas, centrado na 

prática de enfermagem de saúde mental.  

Segundo a OE (2019: 21428) “Assiste a pessoa ao longo do ciclo de vida, família, grupos 

e comunidade na otimização da saúde mental“ e “ajuda a pessoa ao longo do ciclo de vida, 

integrada na família, grupos e comunidade a recuperar a saúde mental, mobilizando as 

dinâmicas próprias de cada contexto.“ Neste sentido foi desenvolvido um projeto de diagnóstico 

de situação relativo à problemática específica da Gestão do Regime Terapêutico. Foi efetuada 

a recolha de informação necessária e pertinente à compreensão do estado de saúde mental dos 

utentes, contribuindo para a promoção da saúde, a proteção da saúde e a prevenção da 

perturbação mental. Foram mobilizadas aptidões de comunicação, sensibilidade cultural e 
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linguística, técnica de entrevista, de observação do comportamento, de revisão dos registos, 

avaliação abrangente do cliente e de todos os sistemas relevantes. 

Uma das situações que me levou a refletir acerca da minha prática clínica, foi a fato de os 

utentes verbalizarem possuir pouca informação sobre a sua doença e questionarem como poder 

efetuar uma gestão de seu regime terapêutico de forma eficaz. Para melhorar esta situação é 

importante saber quais são as dúvidas e necessidades de cada utente em particular, pois temos 

que ter a consciência de que nem sempre o que os profissionais pensam ser as carências da 

pessoa são efetivamente as suas reais necessidades. É preciso efetuar uma avaliação abrangente 

das necessidades do utente em saúde mental bem como, a prescrição dos cuidados a prestar ser 

fundamentada na evidência, de forma a promover e proteger a saúde mental, prevenir a 

perturbação mental, diminuir o desenvolvimento de complicações, favorecer a funcionalidade 

e a qualidade de vida do utente, tomando em consideração o ciclo vital e centrando a atenção 

nas respostas do mesmo a problemas de saúde reais ou potenciais.  

Relativamente ao diagnóstico de situação, a “gestão do regime terapêutico na pessoa com 

doença mental”, considero tratar-se de uma aquisição e desenvolvimento de uma competência 

uma vez que, foi identificado um problema específico de um grupo de utentes no âmbito da 

saúde mental. 

Durante este período foi desenvolvido e implementado este programa de psicoeducação e 

treino em saúde mental. A implementação deste projeto tem como propósito ajudar o utente a 

alcançar um estado de saúde mental próximo do que deseja e/ ou a adequar e a integrar em si 

mesmo a situação de saúde/doença vivida. A promoção de saúde é considerada uma estratégia 

que possibilita auxiliar os doentes na aquisição de conhecimentos e competências de forma a 

melhorar o seu atual estado de saúde.  

Neste sentido e como descrito segundo a OE (2019: 21430) “O tratamento para recuperar 

a saúde mental, a reabilitação psicossocial, a educação e o treino em saúde mental tem como 

finalidade ajudar a pessoa a realizar as suas capacidades, atingir um padrão de funcionamento 

saudável e satisfatório e contribuir para a sociedade em que se insere.” 

Assim, foram prestados cuidados psicoterapêuticos, sócio terapêuticos, psicossociais e 

psicoeducacionais aos utentes, mobilizando o contexto e dinâmica individual de forma a 

melhorar e recuperar a saúde, com o intuito destes atingirem a sua máxima autonomia e 

funcionalidade pessoal através do incremento das competências individuais. 

Todo este trajeto concretizado e aqui partilhado em forma de relatório, revela e apresenta 

exatamente a obtenção das competências gerais e específicas enquanto EESMP, levando-nos à 
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finalidade de ajudar o ser humano a manter, melhorar e recuperar a saúde e prestando auxílio 

para que este atinja a sua máxima capacidade funcional tão depressa quanto possível.  

 

4. NOTA FINAL 
 

Foi um longo caminho até este ponto. Um caminho difícil, contudo, cheio de 

aprendizagens.  

Este percurso levou-me num caminho de reflecção, nomeadamente sob a forma como me 

relaciono com os utentes e mesmo com os outros no dia a dia. De que forma eu conseguirei 

adotar atitudes e habilidades em benefício dos utentes, no sentido de criar uma relação benéfica 

para com os estes e de ser um facilitador da mudança que necessitam. Deste modo, fico com a 

sensação de que talvez poucas vezes tenha refletido verdadeiramente sobre a forma como me 

relaciono com os utentes.  

Ao concluir este relatório considero ter atingido os objetivos inicialmente propostos. 

Existindo uma gestão eficaz do regime terapêutico em pessoas com doença mental, aumenta-se 

a capacidade do doente de gerir a sua própria doença, observa-se a diminuição do número de 

recaídas e internamentos e consequentemente contribui-se para a melhoria da sua qualidade de 

vida.  

De forma a melhorar e a tornar a gestão do regime terapêutico eficaz, é fundamental 

implementar e manter de futuro estratégias psicoeducativas e psicoterapêuticas. 

É notório que ao longo destes meses obtive um grande crescimento, não só enquanto 

profissional, mas igualmente como pessoa e que esta evolução foi extremamente positiva.  

Penso e afirmo com toda a certeza, que este percurso foi um grande momento de 

desenvolvimento e de aprendizagem.  

De realçar a importância que a comunicação interpessoal entre o enfermeiro e o utente, no 

enquadramento da relação de ajuda é um elemento essencial para que os enfermeiros possam 

desenvolver as suas intervenções com fundamentação, tanto do ponto de vista científico e 

técnico como das dimensões a nível relacional. Devemos ter a noção de que a qualidade da 

relação terapêutica que os profissionais de saúde mental estabelecem com os doentes, bem 

como as estratégias de adesão que utilizam, têm um impacto positivo no prognóstico das 

perturbações psiquiátricas. 
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Devemos sempre respeitar a singularidade da pessoa, compreendendo o seu percurso de 

vida e planificando os cuidados, indo de encontro às necessidades sentidas pela pessoa cuidada, 

de forma a dar resposta aos seus medos e preocupações. Para estabelecer uma relação de ajuda 

é essencial entender, aceitar, não julgar e manter uma escuta ativa favorecendo uma relação de 

confiança. 

Enquanto enfermeiros, ao utilizarmos os conhecimentos científicos, encontramo-nos mais 

instruídos para prestar melhores cuidados, informações e ensinos, desenvolvendo aptidões e 

capacidades de comunicação, com base no respeito e na tolerância. Esta competência 

possibilita-nos valorizar os utentes como intervenientes do processo de cuidados, organizando 

a sua estratégia de intervenção centrada nas suas necessidades. 

No final do projeto coloquei a seguinte questão a mim próprio: “Beneficiou o doente 

alguma coisa?”. A minha resposta é sim. Tenho a certeza que todos os utentes beneficiaram na 

sua recuperação, nos seus ganhos em saúde, nos seus conhecimentos sobre a sua patologia e 

medicação, desenvolvendo competências essenciais que influenciam e alcançam resultados 

positivos de saúde. Desde modo, deixo a convicção de que com o meu empenho e trabalho 

apoiei na capacitação dos utentes para uma gestão do regime terapêutico eficaz.  

Como explana a OE (2021) a mobilização de nós próprios como instrumento terapêutico 

possibilita estabelecer uma relação de confiança e parceria com a pessoa, visando contribuir 

igualmente para ajustar as respostas à pessoa face aos problemas específicos relacionados com 

a doença mental, tendo como objetivo evitar o agravamento do problema e a desinserção social 

da pessoa e promover a recuperação e qualidade de vida de toda a família. 

As pessoas que se encontram a viver processos de doença mental demonstram ganhos em 

saúde quando é efetuada a prestação de cuidados por EESMP, havendo evidência de uma 

diminuição significativa do grau de incapacidade que estas perturbações originam.  

O EESMP necessita compreender os processos de sofrimento, alteração e perturbação 

mental da pessoa, bem como as implicações para o seu projeto de vida, o potencial de 

recuperação e a forma como é afetada pelos fatores contextuais a saúde mental. O objetivo de 

um processo de cuidados deve igualmente passar pela melhoria da qualidade de vida e da 

integração social e profissional da pessoa. 

Analiso que, ao longo do nosso percurso profissional vamos desenvolvendo competências 

e habilidades, fazendo uso dos processos de aprendizagem contínua, acrescentando desta forma 

um conjunto de recursos individuais que nos otimizam essas capacidades. 
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Posso afirmar que todo o processo do presente trabalho representou um “desafio” 

enriquecedor do ponto de vista do desenvolvimento da minha capacidade de reflexão crítica.  

Este caminho foi como uma grande prova de ciclismo, um “Tour de France”, uma grande 

volta, pois foi um grande desafio cheio de etapas, com vários obstáculos e dificuldades para 

chegar a uma meta. Nesse caminho muitos acontecimentos ocorreram e nessa altura temos que 

“dar tudo” de nós para superar esse grande “desafio”. 

Contudo existe ainda um longo percurso a percorrer e muito a melhorar, este caminho não 

termina aqui, existe ainda um grande “desafio”. 
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Anexo I – Escala Medida de Adesão aos Tratamentos (MAT) 
 

1. Alguma vez se esqueceu de tomar os medicamentos para a sua doença? 
 

Sempre Quase sempre Com frequência Por vezes Raramente Nunca 
1 2 3 4 5 6 

 

2. Alguma vez foi descuidado com as horas da toma dos medicamentos para a sua doença? 
 

Sempre Quase sempre Com frequência Por vezes Raramente Nunca 
1 2 3 4 5 6 

 
3. Alguma vez deixou de tomar os medicamentos para a sua doença por se ter sentido 

melhor? 
 

Sempre Quase sempre Com frequência Por vezes Raramente Nunca 
1 2 3 4 5 6 
 

4. Alguma vez deixou de tomar os medicamentos para a sua doença, por sua iniciativa, 
após se ter sentido pior? 
 

Sempre Quase sempre Com frequência Por vezes Raramente Nunca 
1 2 3 4 5 6 
 

5. Alguma vez tomou mais um ou vários comprimidos para a sua doença, por sua 
iniciativa, após se ter sentido pior? 
 

Sempre Quase sempre Com frequência Por vezes Raramente Nunca 
1 2 3 4 5 6 
 

6. Alguma vez interrompeu a terapêutica para a sua doença por ter deixado acabar os 
medicamentos? 
 

Sempre Quase sempre Com frequência Por vezes Raramente Nunca 
1 2 3 4 5 6 
 

7. Alguma vez deixou de tomar os medicamentos para a sua doença por alguma outra razão 
que não seja a indicação do médico? 

 
Sempre Quase sempre Com frequência Por vezes Raramente Nunca 

1 2 3 4 5 6 
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Anexo II - Questionário de crenças acerca dos medicamentos (QCF) 
 

1. Os médicos usam medicamentos a mais 
 

Concordo totalmente Concordo Não tenho a certeza Discordo Discordo totalmente 
     

 
2. Pessoas que tomam medicamentos deveriam parar o seu tratamento durante um certo 

tempo de vez em quando 
 

Concordo totalmente Concordo Não tenho a certeza Discordo Discordo totalmente 
     

 
3. Muitos medicamentos provocam dependência 

 

Concordo totalmente Concordo Não tenho a certeza Discordo Discordo totalmente 
     

 
4. Os produtos naturais são mais seguros que os medicamentos 

 

Concordo totalmente Concordo Não tenho a certeza Discordo Discordo totalmente 
     

 
5. Os medicamentos fazem mais mal que bem 

 

Concordo totalmente Concordo Não tenho a certeza Discordo Discordo totalmente 
     

 
6. Todos os medicamentos são tóxicos 

 

Concordo totalmente Concordo Não tenho a certeza Discordo Discordo totalmente 
     

 
7. Os médicos confiam demais nos medicamentos 

 

Concordo totalmente Concordo Não tenho a certeza Discordo Discordo totalmente 
     

 
8. Se os médicos tivessem mais tempo com os doentes receitariam menos medicamentos 

 

Concordo totalmente Concordo Não tenho a certeza Discordo Discordo totalmente 
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Anexo III - Respostas escala Medida de Adesão aos Tratamentos 
 

1. Alguma vez se esqueceu de tomar os medicamentos para a sua doença? 
 

Sempre Quase sempre Com frequência Por vezes Raramente Nunca 
1 2 3 4 (A) (B) (C) 5 (D) (E) 6 

 

2. Alguma vez foi descuidado com as horas da toma dos medicamentos para a sua doença? 
 

Sempre Quase sempre Com frequência Por vezes Raramente Nunca 
1 2 3 4 (A) (B) (C) 5 (D) (E) 6 

 
3. Alguma vez deixou de tomar os medicamentos para a sua doença por se ter sentido 

melhor? 
 

Sempre Quase sempre Com frequência Por vezes Raramente Nunca 
1 2 3 4 (E) 5 (A) (D) 6 (B) (C) 
 

4. Alguma vez deixou de tomar os medicamentos para a sua doença, por sua iniciativa, 
após se ter sentido pior? 
 

Sempre Quase sempre Com frequência Por vezes Raramente Nunca 
1 2 3 4 (C) 5 (D) 6 (A) (B) (E) 
 

5. Alguma vez tomou mais um ou vários comprimidos para a sua doença, por sua 
iniciativa, após se ter sentido pior? 
 

Sempre Quase sempre Com frequência Por vezes Raramente Nunca 
1 2 3 4 (A) 5 (D) 6 (B) (C) (E) 
 

6. Alguma vez interrompeu a terapêutica para a sua doença por ter deixado acabar os 
medicamentos? 
 

Sempre Quase sempre Com frequência Por vezes Raramente Nunca 
1 2 3 (A) 4 5 6 (B) (C) (D) 

(E) 
 

7. Alguma vez deixou de tomar os medicamentos para a sua doença por alguma outra razão 
que não seja a indicação do médico? 

 
Sempre Quase sempre Com frequência Por vezes Raramente Nunca 

1 2 3 4 5 (A) 6 (B) (C) (D) 
(E) 
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Anexo IV - Respostas Questionário de crenças acerca dos medicamentos 
 

1. Os médicos usam medicamentos a mais 
 

Concordo totalmente Concordo Não tenho a certeza Discordo Discordo totalmente 
5 (A) 4 (D) 3 (C) 2 (B) (E) 1 

 
2. Pessoas que tomam medicamentos deveriam parar o seu tratamento durante um certo 

tempo de vez em quando 
 

Concordo totalmente Concordo Não tenho a certeza Discordo Discordo totalmente 
5 (A) 4 (C) 3 2 (B) 1 (D) (E) 

 
3. Muitos medicamentos provocam dependência 

 

Concordo totalmente Concordo Não tenho a certeza Discordo Discordo totalmente 
5 (A) 4 (B) (D) 3 2 (C) (E) 1 

 
4. Os produtos naturais são mais seguros que os medicamentos 

 

Concordo totalmente Concordo Não tenho a certeza Discordo Discordo totalmente 
5 4 (A) 3 (C) (D) 2 1 (B) (E) 

 
5. Os medicamentos fazem mais mal que bem 

 

Concordo totalmente Concordo Não tenho a certeza Discordo Discordo totalmente 
5 4 (A) (B) 3 (D) 2 (C) 1 (E) 

 
6. Todos os medicamentos são tóxicos 

 

Concordo totalmente Concordo Não tenho a certeza Discordo Discordo totalmente 
5 4 (B) (D) 3 2 (A) (C) 1 (E) 

 
7. Os médicos confiam demais nos medicamentos 

 

Concordo 
totalmente 

Concordo Não tenho a certeza Discordo Discordo totalmente 

5 (A) 4 (C) (D) 3 (B) 2 1 (E) 

 
8. Se os médicos tivessem mais tempo com os doentes receitariam menos medicamentos 

 

Concordo 
totalmente 

Concordo Não tenho a certeza Discordo Discordo totalmente 

5 4 (C) 3 (D) 2 (B) (E) 1 (A)  
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Apêndice I - Guião para entrevista 
 

Idade: 

Sexo: 

Estado Civil: 

Habilitações: 

Sabe ler☐       Sabe escrever ☐ 

Rendimentos: 

Situação laborar atual: 

Agregado familiar: 

 

1. Como e quando iniciou o seu historial de consumo de drogas? 

2. Ainda consome? Com que frequência? 

3. Já interrompeu o programa de substituição de metadona, por alguma vez? 

(usado apenas durante o 1º estágio) 

 

4. Como caracteriza o seu estado de saúde mental?  De muito bom                  muito mau? 

5. Neste momento, pensa que tem problemas de saúde mental? 

6. Sabe identificar qual o diagnostico feito pelo seu medico para o seu problema de saúde 

mental? 

7. Há quanto tempo lhe foi diagnosticada a doença mental? 

8. O que sabe acerca da sua doença mental? 

9. Foi-lhe dada alguma informação acerca da sua doença? Consegue identificar algumas 

características da sua doença mental? 

10. Como vive com a sua doença? Em que medida se sente condicionado por a doença, no 

dia a dia? 

11. Há quanto tempo começou a tomar medicação psiquiátrica? 

12. Tem alguém que o ajude e lhe lembre de tomar a medicação? 

13. Sabe identificar que medicação faz e para que serve? Foi lhe explicado por alguém? 

14. Na sua opinião para que serve a medicação psiquiátrica que esta a fazer? 

Consegue identificar 2 indicações? 

15. Já alguma vez deixou de tomar a medicação psiquiátrica? Consegue identificar alguma 

razão ou fator para isso ter acontecido? 
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16. Atualmente esta a tomar a medicação? 

17. Consegue compreender a importância da toma da medicação prescrita? 

18. Alguma vez se esquece de tomar a sua medicação psiquiátrica? Com que frequência? 

Razão ou fatores para tal acontecer? 

19. Já foi internado alguma vez devido a ter deixado de tomar a medicação? 

20. Quantas vezes já esteve internado? Motivo? 

21. Faz algum tipo de tratamento não farmacológico: Consultas, psicoterapia, grupo de 

ajuda…? 

22. Já alguma vez deixou ou interrompeu algum tipo de tratamento não farmacológico: 

(consultas de psicologia ou psiquiatria…)? 

Motivo? 

23. Já tomou medicamentos que na sua opinião foram mais eficazes para o tratamento? 

24. E medicamentos que pensa que não o ajudaram no seu problema? 

25. Sente algum efeito secundário da medicação. Isso faz com que queira parar de tomar a 

medicação? 

26. Costuma cumprir as indicações associadas ao tratamento que os enfermeiros lhe fazem?  

Se não, sabe referir o motivo porque não cumpre? 

27. O seu profissional de saúde tem explicado o seu regime de tratamento de uma maneira 

que você perceba? 

28. Acha que os profissionais de saúde compreendem os seus sentimentos ou convicções 

sobre a sua doença e o seu tratamento? 

29. Na sua opinião consegue identificar alguns fatores que podem contribuir para aumentar 

a adesão aos tratamentos? 

30. Quando iniciou o tratamento farmacológico, ou quando fez alguma alteração na sua 

medicação, o profissional de saúde conversou consigo sobre: 

- A razão porque é importante tomar a medicação como planeado (horário, doses, etc.)? 

- O plano detalhado como deve tomar os seus medicamentos? 

- A forma como lidar com os possíveis efeitos secundários da medicação? 

- Sobre o que fazer se falhar a toma da sua medicação? 

30. Já fez alguma tentação de suicídio ou já pensou em faze-lo? 

31. Nos últimos 6 meses consumiu drogas ou álcool? Com que regularidade consome estas 

substâncias? 
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32. Tem pessoas ou grupos significativos na sua vida, que o apõem ou estão disponíveis 

para si? 

33. Mantem a sua doença psiquiátrica em segredo? 

34. Preocupa-se com o que os outros possam pensar acerca da sua doença? 

35. Tem alguma questão ou sabe identificar algo que afete a sua capacidade para seguir o 

seu regime terapêutico? 

36. É da opinião que está doente e que precisa da ajuda dos profissionais de saúde? 

37. Concorda com o seu diagnostico medico? 

38. Costuma sentir-se cansado? 

39. Tem vontade de desistir? 

40. Costuma sentir-se tenso ou nervoso durante os dias? 

41. Há alguma questão que o assuste em relação a sua doença ou tratamento? 

42. Pensa que os medicamentos são demasiado caros? 

43. Mensalmente tem dinheiro para os seus medicamentos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


