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RESUMO 

Este relatório reflete o trabalho realizado durante o 4º Mestrado em Enfermagem 

em Associação com Especialização em Saúde Mental e Psiquiátrica, para 

desenvolvermos as competências necessárias para nos tornarmos Enfermeiros 

Especialistas em Saúde Mental e Psiquiátrica com o grau de Mestre em Enfermagem. 

Durante a nossa experiência enquanto enfermeiros, verificámos que os cuidadores 

têm dificuldade em cuidar das pessoas com esquizofrenia após terem alta hospitalar, e, 

apesar das sessões de psicoeducação, eles começavam a sentir-se stressados com a 

transição. Compreendendo o problema, desenvolvemos um projeto para reduzir a 

sobrecarga dos cuidadores das pessoas com esquizofrenia, baseado numa revisão 

sistemática, na qual identificámos intervenções de enfermagem eficazes para o 

diagnóstico e escolhemos a mais eficiente. 

Este projeto, combinado com o Modelo Tidal e a Teoria das Transições, foi 

realizado com cuidadores, que adquiriram competências que os capacitou para lidar com 

os seus processos de transição. 

Palavras-Chave: Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica; Saúde Mental; 

Sobrecarga do Cuidador; Familiar Cuidador; Esquizofrenia  
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ABSTRACT 

This report reflects the work done during the 4th Master’s Degree in Nursing in 

Association with Specialization in Mental Health and Psychiatric Nursing, in order to 

achieve the necessary competencies to become a Nurse Specialized in Mental Health and 

Psychiatric Nursing and the Master’s degree in Nursing.  

During our experience in nursing, we realized that caregivers struggle to attend 

the clients with schizophrenia needs after they were discharged from hospital, and, despite 

of the psychoeducation, sessions they started to feel stressed with the transition. 

Understanding this problem, we developed a project to reduce the caregivers’ burden of 

people with schizophrenia, supported by a systematic review in which we identified 

effective nursing interventions for this diagnose and chose the one more successful. 

This project, combined with the Tidal Model and the Transitions Theory, was 

conducted with caregivers, who developed skills that empowered them to deal with the 

transition.  

Keywords: Psychiatric Nursing; Mental Health; Caregiver Burden; Family Caregiver; 

Schizophrenia 
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INTRODUÇÃO 

Este relatório de estágio diz respeito à etapa final da 4ª edição do Mestrado em Enfermagem 

[ME] em Associação na área de Especialização em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 

[ESMP], e também constitui mais um degrau do percurso profissional, há muito almejado.  

Enquanto etapa do processo de ME, este relatório visa demonstrar o trabalho que foi 

realizado, com recurso à investigação e à prática baseada na evidência, para aumentar o nível de 

conhecimento, melhorar a qualidade dos cuidados prestados, e explicar de que forma foram 

desenvolvidas as competências necessárias para a aquisição do grau de Mestre em Enfermagem 

(Decreto-Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro) e do título de Enfermeiro Especialista em ESMP 

(Regulamento n.º 515/2018 de 7 de agosto).  

Preocupada em estimular a saúde mental da população, a Organização Mundial de Saúde 

[OMS] tem investido em ações de promoção da saúde mental da população e num melhor nível de 

saúde, defendendo a reintegração da pessoa com doença mental na comunidade e a promoção da 

literacia da população. No ano de 2013, a OMS estabeleceu objetivos que visavam a reintegração 

das pessoas com doença mental nos seus ambientes e a promoção da sua autonomia junto da sua 

família e da sociedade (OMS, 2013). Em 2005, iniciou-se na Europa um movimento de 

desinstitucionalização da pessoa com doença mental grave, focado na prestação de cuidados a 

partir da comunidade, e em Portugal foi redigido o Programa Nacional de Saúde Mental, que fez 

um ponto de situação da saúde mental no país e constatou que, com o aumento da esperança média 

de vida e das comorbilidades, houve também um aumento da sobrecarga na sociedade (Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 49/2008 de 6 de março; Programa Nacional para a Saúde Mental, 

2017). 

Este aspeto tem sido verificado nos contextos de internamento (agudos e crónicos), sendo 

facilmente visível a dificuldade dos familiares e dos cuidadores em gerir o seu quotidiano no 

domicílio, apesar das sessões de educação para a saúde realizadas. Também se constata a ansiedade 

que as famílias apresentam quando se fala na alta, que manifestam com variadas questões (como 

“o que vou fazer com o meu familiar?”, “e se ele tiver uma recaída?”, “o que faço se ele não quiser 

tomar a medicação?” e “como devo lidar com o meu familiar?”). O stresse destes familiares 

começava no internamento e as nossas respostas não eram suficientes para apaziguar estas famílias 
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e os reinternamentos sucessivos também não contribuíam para os aliviar, o que colocava em risco 

a saúde mental dos familiares. 

Contemplando área de atuação do enfermeiro especialista em ESMP, nomeadamente de 

“promover a recuperação e qualidade de vida de toda a família” e comunidade, através da 

mobilização das “competências psicoterapêuticas, sócio terapêuticas, psicossociais e 

psicoeducacionais” e de intervir nas “respostas humanas desajustadas ou desadaptadas aos 

processos de transição, geradores de sofrimento, alteração ou doença mental”, de forma a evitar 

“o agravamento da situação e a desinserção social da pessoa doente” (Regulamento n.º 515/2018 

de 7 de agosto, p. 21427), surge o projeto de estágio apresentado neste relatório. 

Considerando a experiência mais vasta em internamento (crónicos e agudos), optou-se pela 

realização do estágio em contexto comunitário, nomeadamente numa Unidade de Intervenção 

Comunitária na região de Lisboa e Vale do Tejo, e o desenvolvimento de um projeto que 

procurasse dar uma resposta mais adequada às necessidades das famílias, na comunidade, 

nomeadamente a sobrecarga do cuidador, surgindo assim o projeto de redução da sobrecarga do 

cuidador de pessoa com esquizofrenia, cujo objetivo principal era diminuir a sobrecarga do 

cuidador, facilitando a transição da pessoa com esquizofrenia do internamento para a comunidade 

e a sua reinserção social. Este projeto desenvolve-se à luz da Teoria das Transições de Afaf Meleis 

e do modelo teórico Tidal Model de Phil Barker e Poppy Buchanan-Barker. 

Porquê esquizofrenia? Por um lado, é a doença psiquiátrica crónica com maior impacto na 

autonomia da pessoa, uma vez que pode afetá-la tanto a nível cognitivo, comportamental e 

emocional, dificultando a manutenção de relações sociais e de emprego, e que pode ser geradora 

de grande sobrecarga nos familiares, pela possibilidade de surgir no final da adolescência ou no 

início da idade adulta, o que a torna presente durante vários anos. Por outro lado, é uma patologia 

que costuma ter acompanhamento em consulta de enfermagem, nem que seja pela necessidade de 

realizar terapêutica injetável de longa duração e seria mais fácil entrar em contacto com os 

familiares (American Psychiatric Association, 2014; Townsend, 2011).  

Este relatório está estruturado em três capítulos após esta introdução com o objetivo de 

facilitar a leitura, uma vez que estão interligados, e termina com a conclusão. O primeiro capítulo, 

‘Enquadramento’, apresenta o conteúdo que suporta as intervenções realizadas ao longo do 
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estágio, nomeadamente, a teoria e o modelo teórico adotados. De seguida, apresenta-se o capítulo 

‘O Projeto de Estágio’, que expõe como foi identificado o diagnóstico de situação, como foram 

planeadas e aplicadas as intervenções fruto da Revisão Sistemática da Literatura [RSL] e os 

resultados obtidos. O terceiro capítulo, ‘Competências Adquiridas e Desenvolvidas’, aborda com 

detalhe a forma como se atingiu as competências exigidas para a atribuição do grau de Mestre em 

Enfermagem e do título de enfermeiro especialista em ESMP.  

Para complementar a leitura deste relatório, no final pode-se consultar em ‘Apêndices’ a 

versão completa da RSL que serviu de suporte às intervenções do projeto de estágio. 

O relatório segue as normas de elaboração de trabalhos escritos do Instituto Politécnico de 

Beja, com algumas especificações próprias da apresentação de trabalhos de Mestrado, e as citações 

e referências bibliográficas seguem a 6ª edição da American Psychological Association. 
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1. ENQUADRAMENTO 

A esfera de atuação de um enfermeiro é vasta e poderá especializar-se em várias áreas 

distintas. Neste caso, iremos focar os cuidados especializados em Enfermagem de Saúde Mental e 

Psiquiátrica, que à semelhança das outras especializações, recorre a uma prática baseada na 

evidência científica e em teorias de enfermagem, para prestar cuidados de excelência. Esta 

especialidade é aquela onde mais se destaca na prestação de cuidados a “abordagem holística, 

suportada na relação de ajuda” (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2011, p. 2). É também aqui que se 

evidencia a necessidade de implementar estratégias e intervenções que promovam a recuperação 

da qualidade de vida junto da família e da comunidade, e que possam auxiliar os processos de 

transição destes grupos face às mudanças geradas pela reinserção da pessoa com doença mental 

no seu ambiente familiar (Regulamento n.º 515/2018 de 7 de agosto). 

Antes de abordarmos as teorias que serviram de suporte à nossa prática, consideramos 

importante rever alguns conceitos inerentes ao meta-paradigma de enfermagem: saúde, pessoa, 

ambiente e cuidados de Enfermagem (OE, 2012). 

No meta-paradigma de enfermagem, saúde é um estado subjetivo, dinâmico e contínuo, 

que reflete a procura do equilíbrio, que se traduz numa “representação mental da condição 

individual” que inclui “o controlo do sofrimento, o bem-estar físico e o conforto emocional e 

espiritual” (OE, 2012, p. 8).  

No que diz respeito ao conceito de pessoa, esta é um “ser uno e indivisível”, além de “social 

e agente intencional de comportamentos baseados nos valores, nas crenças e nos desejos da 

natureza individual” e por isso, deve ser encarada como única, digna e detentora de direitos. Esta 

é influenciada pelo ambiente no qual também interage na busca do seu equilíbrio (OE, 2012, pp. 

8–9).  

O ambiente é o contexto em que as pessoas se encontram, que influencia os seus estilos 

de vida e a sua ideia de saúde, e é “constituído por elementos humanos, físicos, políticos, 

económicos, culturais e organizacionais”  (OE, 2012, p. 9). 
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Os cuidados de Enfermagem são ações desenvolvidas por um profissional de 

enfermagem, com base numa relação interpessoal entre um enfermeiro e o destinatário dos 

cuidados (pessoa, família ou comunidade), ao longo do ciclo vital do último (OE, 2012).   

 

 

1.1.  Teoria das Transições  

A teoria das Transições de Afaf Meleis foi a escolhida para suportar as nossas intervenções 

ao longo deste percurso profissional e académico. Esta teoria assenta na premissa de que nada é 

estanque e que uma pessoa experiencia ao longo da vida passagens de um estado, condição ou 

lugar para outro, durante as quais poderá viver um período de desequilíbrio ou de instabilidade. É 

neste sentido, que o papel do enfermeiro é fundamental, pois poderá ajudar o destinatário dos 

cuidados ao longo deste “processo de transição, a antecipá-lo ou mesmo a completá-lo” (Carvalho 

& Cordeiro, 2018; Meleis, 2010; Santos et al., 2015, p. 156). 

A teoria das Transições apresenta três conceitos chave, nomeadamente a natureza das 

transições (tipos, padrões e propriedades), as condições das transições (facilitadoras e inibidoras) 

e os padrões de resposta (indicadores de processo e indicadores de resultados) (Carvalho & 

Cordeiro, 2018; Santos et al., 2015).  

Relativamente ao tipo de natureza das transições, a teoria considera quatro tipos de 

transições: de desenvolvimento; situacionais; de saúde-doença; e organizacionais. As transições 

de desenvolvimento estão associadas às várias etapas do ciclo de vida da pessoa. As transições 

situacionais surgem quando há uma alteração dos papéis assumidos pela pessoa, 

independentemente do contexto e do motivo. As transições de saúde-doença surgem quando há 

uma alteração repentina dos papéis desempenhados pela pessoa por uma mudança do seu estado 

de saúde (por exemplo, de saúde para doença aguda ou crónica, ou de doença aguda para doença 

crónica). As transições organizacionais são mudanças que surgem no ambiente das pessoas ao 

nível social, político e económico (Meleis, 2010; Santos et al., 2015). 
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Apesar dos tipos de transições serem diferentes, há aspetos que poderão ser comuns, tais 

como as propriedades das transições: consciência; compromisso; mudança e diferença; pontos 

críticos e eventos; e período da experiência (Carvalho & Cordeiro, 2018; Santos et al., 2015). No 

que toca à consciência, esta está relacionada com o conhecimento que a pessoa tem sobre o que 

está a acontecer (insight) e é fundamental para se dar o processo de transição (Carvalho & 

Cordeiro, 2018; Santos et al., 2015). Relativamente ao compromisso, este não existirá sem a 

consciência da mudança e o grau de compromisso é influenciado pelo insight que a pessoa 

desenvolve sobre o processo de transição. Quanto à mudança e diferença, a teoria destaca que 

para haver transição é necessário haver mudança (o contrário nem sempre será verdade) e é 

fundamental compreender o significado que esta mudança apresenta para a pessoa, de acordo com 

as suas expectativas e crenças. Pontos críticos e eventos é uma propriedade descrita como 

desencadeadora da transição, associada a “acontecimentos marcantes na vida das pessoas”. Por 

fim, o período da experiência está relacionado com as alterações no tempo, que devem ser 

acompanhas pelo enfermeiro, para ajudar a pessoa a obter ganhos com a transição (Santos et al., 

2015, p. 159).  

No que diz respeito à área de ESMP, verifica-se a facilidade com que estas transições 

podem ocorrer e destaca-se a importância do papel do enfermeiro no acompanhamento à pessoa 

enquanto esta desenvolve consciência da sua transição, propriedade fundamental, sem a qual o 

processo de transição fica em causa (Carvalho & Cordeiro, 2018; Santos et al., 2015). Todavia, 

para ajudar a pessoa a adquirir essa consciência, o enfermeiro tem de olhar para a pessoa de forma 

holística, ou seja, não pode apenas considerar o seu passado/antecedentes, mas também tem de 

compreender as condições da transição, que irão afetar, de forma facilitadora ou inibidora, todo 

o processo. Estas condições são classificadas como pessoal, comunidade e sociedade (Carvalho 

& Cordeiro, 2018; Meleis, 2010; Santos et al., 2015).  

No que respeita ao âmbito pessoal, há vários fatores que poderão ser inibidores ou 

facilitadores, que o enfermeiro deverá compreender para auxiliar a pessoa a obter ganhos em saúde 

com a transição. Um dos aspetos facilitadores/inibidores do âmbito pessoal são os significados 

que a pessoa atribui ao processo, que podem ser positivos, negativos ou neutros. Também a este 

nível encontramos as crenças e as atitudes culturais, onde o estigma e a incompreensão dos 

sintomas terão um fator inibidor. Ainda se inclui neste âmbito o nível socioeconómico, onde o 

menor acesso a informação e a cuidados de saúde poderá potenciar a “manifestação e a experiência 
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de sintomas psicológicos” (Santos et al., 2015, p. 160). Finalmente, destaca-se a preparação e 

conhecimento, onde o enfermeiro pode e deverá atuar através da gestão das expectativas da pessoa 

face à transição, reduzindo assim manifestações negativas, como o stresse (Meleis, 2010; Santos 

et al., 2015, p. 160).  

As condições comunitárias poderão ser facilitadoras e assumir um papel fundamental no 

que diz respeito aos recursos da pessoa (amigos, família, acesso a profissionais de saúde e a 

informação credível) para terminar o processo de transição, mas também podem ser inibidoras e 

dificultar todo o processo, em situações de isolamento e ausência de rede de suporte (profissional 

ou social) (Meleis, 2010; Santos et al., 2015). 

Por fim, as condições sociais também apresentam um papel facilitador ou inibidor, 

consoante o ambiente/contexto em que a pessoa vive e os papéis por ela desempenhados, algo que 

deverá ser sempre considerado pelo enfermeiro (Meleis, 2010; Santos et al., 2015). 

Este modelo teórico, ainda contempla padrões de resposta que permitem ao enfermeiro 

avaliar o processo de transição. Estes padrões de resposta dividem-se em indicadores de processo 

(sentir-se integrado, interações, sentir-se situado, desenvolver confiança e coping) e em 

indicadores de resultados (mestria e identidades flexíveis e integradoras). 

A Teoria das Transições de Afaf Meleis ofereceu-nos um enquadramento para a prática de 

enfermagem, mas ainda assim, fez-nos sentido complementar esta orientação com o modelo Tidal 

de Phil Barker e Poppy Buchanan-Barker. 

 

 

1.2.  Modelo Tidal 

O modelo Tidal de Barker & Barker foi considerado como complemento à nossa prática 

juntamente com a Teoria das Transições de Afaf Meleis, por nos identificarmos com a forma como 

são orientados os cuidados de enfermagem e os pressupostos do modelo. Embora possa ser 

aplicado a diversas áreas da saúde, ele foi inicialmente desenvolvido com foco na recuperação da 
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saúde mental (Barker, 2001; Barker & Buchanan-Barker, 2005; Teixeira, Monteiro, Guedes, Silva, 

& Freitas, 2018). 

Este modelo assenta no pressuposto que a experiência de uma pessoa está em constante 

mudança e explica este processo metaforicamente com recurso às marés: “A vida é uma viagem 

que se realiza num oceano de experiência. Todo o desenvolvimento humano, incluindo a 

experiência de doença e saúde, envolve as descobertas realizadas na viagem nesse oceano de 

experiência.”1 (Barker & Buchanan-Barker, 2005, p. 9; Teixeira et al., 2018). Esta ideia de 

constante mudança, é algo que nos remete para a teoria das Transições.  

Além do pressuposto já mencionado, os autores deste modelo consideram ainda que as 

pessoas ao longo da sua vida vão sofrendo ameaças (“crises”) que as poderão conduzir à doença, 

pelo que destacam que o papel do enfermeiro de saúde mental será ajudar a pessoa a recuperar 

a sua vida e o seu percurso para uma “vida boa” (Barker & Buchanan-Barker, 2005, p. 9; Teixeira 

et al., 2018). Por outras palavras, considerando este pressuposto, o papel do enfermeiro seria ajudar 

a pessoa no seu processo de transição até atingir a estabilidade novamente.  

Outro dos pressupostos que se relaciona com a teoria de Meleis, é que além da pessoa estar 

em constante mudança, é igualmente influenciada pelas suas relações com o ambiente e com os 

outros, e precisa desenvolver insight sobre o efeito da mudança na sua vida (Barker & Buchanan-

Barker, 2005; Teixeira et al., 2018). 

Um dos pressupostos mais peculiares deste modelo é sobre o empowerment da pessoa, 

onde o papel do enfermeiro será ajudar na identificação dos problemas, com base na narrativa 

de vida da pessoa (onde se poderá fazer a ponte para as condições de transição da teoria de Meleis), 

e na definição de estratégias, considerando os seus recursos pessoais e familiares (o que potencia 

a inclusão social) para recuperar o controlo da sua vida (Barker & Buchanan-Barker, 2005; 

Carvalho & Cordeiro, 2018; Teixeira et al., 2018). 

Por fim, o último pressuposto a destacar é que este modelo recorre à relação terapêutica, 

em que o enfermeiro cuida com o destinatário dos cuidados, onde ambos assumem um papel ativo, 

 
1 Tradução livre: “Life is a journey undertaken on an ocean of experience. All human development, including 

the experience of illness and health, involves discoveries made on the journey across that ocean of experience.” 
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em parceria, na recuperação (Barker, 2001; Barker & Buchanan-Barker, 2005; Teixeira et al., 

2018).  

Considerando que este modelo foi criado para utilização prática, os autores estabelecem 

uma aplicação em 4 fases. A primeira fase é constituída pelo Plano de Segurança Pessoal onde 

o enfermeiro, juntamente com o destinatário dos cuidados, identificam estratégias para aumentar 

o sentimento de segurança, o que vai permitir que se estabeleça também uma relação de confiança 

entre os intervenientes da relação. Em seguida, há uma entrevista para se conhecer a narrativa da 

pessoa, descrita como uma abordagem holística, onde o enfermeiro coloca questões para 

conhecer a forma como a crise foi experienciada e deverá ainda escrever a narrativa tal como é 

contada. A terceira fase baseia-se em sessões individuais que consistem em entrevistas designadas 

a ajudar a pessoa a resolver a crise, através da identificação dos seus recursos e da criação de um 

plano estruturado. Por fim, surgem as sessões de grupo, que poderão ser de descoberta, partilha 

ou de soluções, sempre mediadas pelo enfermeiro que visam, através da experiência grupal, que a 

pessoa desenvolva novos conhecimentos sobre si própria e sobre a sua vida (Barker & Buchanan-

Barker, 2005). 
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2. O PROJETO DE ESTÁGIO 

Seguimos a metodologia de projeto, que visa a resolução de problemas, através da 

investigação de estratégias e intervenções eficazes, para serem posteriormente aplicadas, 

fomentando uma prática baseada em evidência, o que constitui uma das competências do 

enfermeiro especialista, de acordo com o descrito no artigo 8º do Regulamento n.º 140/2019 de 6 

de fevereiro sobre as Competências Comuns do Enfermeiro Especialista (Ruivo, Ferrito, Nunes, 

& Estudantes do 7o Curso de Licenciatura em Enfermagem, 2010). 

A metodologia de projeto inclui cinco etapas, enumerando: diagnóstico de situação; 

definição dos objetivos; planeamento; execução e avaliação; divulgação dos resultados (Ruivo et 

al., 2010).  

Seguindo então os passos mencionados da metodologia de projeto, explicaremos o projeto 

de estágio desenvolvido. 

 

 

2.1. Diagnóstico De Situação 

Nos últimos anos a OMS tem preconizado a reintegração da pessoa com doença mental na 

comunidade e a promoção da literacia da população e, em 2005, iniciou-se na Europa um 

movimento de desinstitucionalização da pessoa com doença mental grave focado na prestação de 

cuidados a partir da comunidade, o que levou a que a família da pessoa com doença mental grave 

assumisse uma maior responsabilidade no cuidar  (Resolução do Conselho de Ministros n.º 

49/2008 de 6 de março; OMS, 2013; Pinho, Sequeira, & Sampaio, 2020). 

Neste seguimento, em Portugal é referido no Programa Nacional de Saúde Mental que o 

aumento da esperança média de vida e das comorbilidades a nível da saúde mental tem também 

aumentado a sobrecarga na sociedade (Programa Nacional para a Saúde Mental, 2017). Neste 

âmbito, por também ser da competência do enfermeiro especialista em ESMP, evidencia-se a 
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necessidade de implementar estratégias e intervenções que promovam a recuperação da qualidade 

de vida da família e comunidade, e que auxiliem os processos de transição destes grupos face às 

mudanças geradas pela reinserção da pessoa com doença mental no seu ambiente familiar 

(Regulamento n.º 515/2018 de 7 de agosto). 

A esquizofrenia é uma doença mental crónica que afeta a pessoa a nível cognitivo, 

comportamental e emocional, o que poderá causar dificuldades na aprendizagem, na manutenção 

de um emprego e nas relações sociais externas às familiares (Alves, Almeida, Mata, & Pimentel, 

2018; American Psychiatric Association, 2014; Queirós, Coelho, Linhares, & Telles-Correia, 

2019). Estas alterações sofridas pela pessoa com esquizofrenia poderão torná-la dependente de 

terceiros e diminuir a sua vontade de viver. 

A desinstitucionalização alterou o papel da família, aumentando consideravelmente a sua 

responsabilidade, visto ser o grupo de suporte mais próximo destas pessoas. Todavia, o diagnóstico 

de uma doença mental grave, como é o caso da esquizofrenia, impacta geralmente a família de 

forma negativa, com manifestação de “sentimentos de culpa, angústia, vergonha, revolta, raiva, 

ansiedade, stress e medo”, que poderão afetar a saúde mental dos familiares (Pinho et al., 2020, p. 

216). Por outro lado, o funcionamento habitual da família poderá também ficar afetado, derivado 

às consequências da doença, ao estigma e ao aumento da dependência, e poderá ainda sofrer 

“dificuldades a nível emocional, psicológico, físico e económico”2 (Alves et al., 2018; Kaya, 2018, 

p. 28; Pinho et al., 2020). Assim, quanto maior o grau de dependência da pessoa com esquizofrenia, 

maior é a sobrecarga sentida pelos familiares, pelo que urge a intervenção do enfermeiro 

especialista em ESMP junto da família (Kaya, 2018; Pinho et al., 2020).  

A sobrecarga do cuidador, termo derivado do conceito inglês ‘burden’, é uma síndrome 

resultante de um contacto próximo a uma pessoa doente por longo período, que pode ser definida 

como um grau de pressão e ansiedade sentido pelo cuidador e apresenta manifestações subjetivas 

e objetivas, cujo impacto é sentido pelo cuidador tanto a nível da sua saúde física como a nível 

emocional, social e económico (Sequeira, 2009). Tem como consequência a redução da sua 

qualidade de vida e da sua capacidade de resolução de problemas e de resposta às exigências do 

 
2 Tradução livre: “(…) emotional, psychological, physical, and economic difficulties (…)” 
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cuidar, potenciando o risco de desenvolvimento de uma perturbação mental (Alves et al., 2018; 

Bademli, Lök, & Kılıc, 2017; Costa et al., 2018; Liu, Heffernan, & Tan, 2020).  

De acordo com o Padrão de Documentação de ESMP elaborado por Costa e colaboradores 

(2018), a problemática da sobrecarga do cuidador surge descrita na Classificação Internacional 

para a Prática de Enfermagem [CIPE] de 2015 como ‘stresse do cuidador’, onde stresse é definido 

como: 

“sentimento de estar sob pressão e ansiedade ao ponto de ser incapaz de funcionar de forma 

adequada física e mentalmente; sentimento de desconforto; associado a experiências 

desagradáveis; associado à dor; sentimento de estar física e mentalmente cansado, distúrbio 

do estado mental e físico do indivíduo” (International Council of Nurses, 2016, p. 86). 

Segundo o mesmo documento (Costa et al., 2018), para aplicar este diagnóstico, é 

necessário a observação de alguns critérios obrigatórios como a manifestação de sinais e sintomas 

de stresse (verificados através da aplicação da escala de Sobrecarga do Cuidador de Zarit [ESC]), 

a verbalização da presença do mesmo relacionado com o cuidar, tem de causar impacto nas 

atividades de vida diárias e na capacidade de gestão do stresse pelo cuidador. Há alguns dados que 

poderão ser considerados opcionalmente, como “o valor da Escala de Sobrecarga do Cuidador de 

Zarit” e o valor do “indicador NOC (Classificação dos Resultados de Enfermagem) de Resultado 

para Stressores do Cuidador” (Costa et al., 2018, p. 37). 

Considerando o presente diagnóstico, destaca-se a importância do papel do enfermeiro 

especialista em ESMP junto da família que se encontra em processo de transição, que poderá ser  

de natureza situacional, organizacional e potencialmente de saúde-doença, tal como é teorizado 

por Afaf Meleis (2010).  Ainda, ao basearmos a nossa prática em modelos teóricos, como a teoria 

das Transições e o modelo Tidal, obtemos facilmente um fio condutor para o planeamento de 

intervenções, uma vez que a narrativa de vida do cuidador será fundamental para compreender o 

seu contexto de vida e conhecer as condições da transição e os seus recursos disponíveis, que 

serão preponderantes para a sua recuperação (Barker & Buchanan-Barker, 2005; Meleis, 2010). 
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2.2. Definição de Objetivos e Planeamento 

Após a identificação do problema da sobrecarga do cuidador, definido na CIPE 2015 como 

stresse do cuidador, definiu-se como objetivo reduzir o stresse do cuidador. 

Com vista a atingir este objetivo, foi realizada uma RSL (pode ser consultada no apêndice 

I) para identificar intervenções de enfermagem para o efeito e aquela que os estudos reconheceram 

como a mais eficaz. 

Neste seguimento, planeámos um conjunto de intervenções, em formato de um programa, 

para redução da sobrecarga do cuidador de pessoa com esquizofrenia, com base no ‘Brief Cognitive 

Behavioural Stress Management Programme’ de Ata & Doğan (2018).  

Este projeto de estágio foi constituído por oito sessões (duas individuais e seis de grupo). 

As sessões individuais eram planeadas para o início e para o final do programa para avaliação com 

recurso à ESC de Zarit (ver anexo I), adaptada e validada para a população Portuguesa por Sequeira 

(2010a), e à narrativa de vida do cuidador. Para as sessões de grupo, optámos por uma abordagem 

multifamiliar, com ausência da pessoa cuidada, por serem mais eficazes do que as sessões 

individuais, pois estimulam a partilha de experiências e emoções entre pessoas distintas, 

promovem a empatia entre os elementos do grupo e a criação de laços entre os mesmos, além da 

diminuição do isolamento e do estigma (Gordon & Maeve, 2018; Pinho et al., 2020).  

As sessões de grupo foram planeadas com periodicidade semanal, com uma duração de 

cerca de 60 minutos, onde os temas seriam desenvolvidos com recurso à psicoeducação e a 

dinâmicas psicoterapêuticas. No final de cada sessão, estava programada uma pequena sessão de 

relaxamento muscular inspirado na técnica de relaxamento muscular progressivo de Jacobson 

(Coelho & Sousa, 2020). 

Cada sessão tinha temas e objetivos específicos a serem atingidos tanto a nível individual 

como em grupo, como descrevemos em seguida: 
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• Primeira sessão (individual): 

o Tema: Avaliação Inicial Individual 

o Objetivos:  

▪ Avaliar individualmente o cuidador e a sua narrativa de vida (incluindo  

necessidades e recursos). 

o Planeamento: 

▪ Apresentar o projeto; 

▪ Conhecer a narrativa de vida (incluindo as necessidades e os recursos); 

▪ Aplicar a ESC de Zarit (anexo I); 

▪ Comunicar a data da 2ª sessão (de grupo) e os materiais necessários para a 

mesma. 

 

• Segunda sessão (grupo): 

o Tema: O que é a esquizofrenia e a sobrecarga do cuidador? Como se relacionam? 

o Objetivos:  

▪ Apresentar os elementos do grupo (com recurso a mediadores de expressão) 

e criar um espaço para o desenvolvimento da empatia;  

▪ Adquirir conhecimentos sobre a esquizofrenia e o impacto da doença na 

pessoa e nos cuidadores; 

▪ Conhecer as principais manifestações da sobrecarga do cuidador. 

o Planeamento: 

▪ Apresentar os objetivos e regras do grupo; 

▪ Criar um contrato de sigilo (verbal) sobre as partilhas das sessões; 

▪ Apresentar o grupo com recurso a mediadores de expressão (elementos com 

os quais se identifiquem, como fotografias); 

▪ Realizar psicoeducação sobre psicopatologia e sobre sobrecarga do  

cuidador (definição, caracterização e sintomas); 

▪ Executar exercícios de relaxamento.  

 

• Terceira sessão (grupo):  

o Tema: Stresse do cuidador e a sua gestão 

o Objetivos: 
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▪ Identificar situações geradoras de stresse;  

▪ Identificar e compreender os pensamentos e emoções associados;  

▪ Desenvolver de estratégias de gestão do stresse. 

o Planeamento: 

▪ Em caso de haver novos participantes, reforçar o contrato de sigilo, rever 

os objetivos e regras do grupo, apresentar os elementos do grupo; 

▪ Rever os temas abordados na sessão anterior; 

▪ Realizar psicoeducação sobre situações geradoras de stresse através da  

partilha de experiências: 

• Praticar exercícios de self-awareness: 

• Identificar situações geradoras de stresse presentes nas partilhas; 

• Compreender pensamentos, emoções e comportamentos  

automáticos, com recurso a técnicas de role-playing e da  

cadeira-vazia; 

• Ensinar sobre estratégias de gestão de tempo, como o planeamento 

diário, com recurso a técnica de brainstorming; 

▪ Encerrar a sessão com exercícios de relaxamento. 

 

• Quarta sessão (grupo): 

o Tema: Pensamentos automáticos I 

o Objetivos:  

▪ Compreender o processo de pensamento do próprio face às situações e  

promover a sua autoconsciência; 

▪ Refletir sobre as diferentes leituras que as situações partilhadas podem  

oferecer. 

o Planeamento: 

▪ Em caso de haver novos participantes, reforçar o contrato de sigilo, rever 

os objetivos e regras do grupo, apresentar os elementos do grupo; 

▪ Rever os temas abordados na sessão anterior; 

▪ Realizar psicoeducação sobre identificação e análise de pensamentos  

automáticos: 
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• Discutir e definir, com recurso à técnica de brainstorming, o que são 

pensamentos automáticos; 

• Refletir sobre situações de vida, com base na narrativa de vida, em 

que realizaram conclusões precipitadas; 

• Realizar exercícios de treino metacognitivo (ver anexo II); 

• Refletir sobre os exercícios realizados e confrontar com as opiniões 

do grupo; 

▪ Solicitar que, na sessão seguinte, tragam partilhas sobre situações vividas 

em casa, onde tenham ocorrido pensamentos automáticos; 

▪ Encerrar a sessão com exercícios de relaxamento. 

 

• Quinta sessão (grupo): 

o Tema: Pensamentos automáticos II 

o Objetivos:  

▪ Compreender o processo de pensamento do próprio face às situações do seu 

quotidiano e promover a sua autoconsciência; 

▪ Refletir sobre as diferentes leituras que as situações partilhadas podem  

oferecer. 

o Planeamento: 

▪ Em caso de haver novos participantes, reforçar o contrato de sigilo, rever 

os objetivos e regras do grupo, apresentar os elementos do grupo; 

▪ Rever os temas abordados na sessão anterior; 

▪ Continuar a psicoeducação sobre identificação e análise de pensamentos  

automáticos: 

• Analisar e discutir as situações de vida da última semana,  

partilhadas com recurso à narrativa de vida, em que realizaram  

conclusões precipitadas; 

• Realizar os exercícios de treino metacognitivo (ver anexo III);  

• Refletir sobre os exercícios realizados e confrontar com as opiniões 

do grupo; 

▪ Executar exercícios de relaxamento; 

▪ Realizar avaliação intermédia do grupo: 
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• Refletir sobre os ganhos adquiridos no programa no seu quotidiano; 

• Reavaliar as necessidades do grupo. 

 

• Sexta sessão (grupo): 

o Tema: Valorizar os ganhos 

o Objetivos:  

▪ Compreender a importância da técnica de resolução de problemas na  

tomada de decisão; 

▪ Identificar fatores positivos nas narrativas partilhadas; 

▪ Identificar e valorizar competências/características que a pessoa com  

esquizofrenia ao seu cuidado possui. 

o Planeamento: 

▪ Em caso de haver novos participantes, reforçar o contrato de sigilo, rever 

os objetivos e regras do grupo, apresentar os elementos do grupo; 

▪ Rever os temas abordados na sessão anterior; 

▪ Ensinar sobre a técnica de resolução de problemas: 

• Aplicar a técnica de resolução de problemas com base na narrativa 

de vida e com recurso ao brainstorming; 

• Refletir sobre o impacto da técnica de resolução de problemas na 

tomada de decisão; 

▪ Valorizar o lado positivo: 

• Identificar aspetos e características positivos(as) nas histórias  

partilhadas e sobre a pessoa cuidada; 

• Procurar aspetos positivos que substituam os pensamentos  

negativos através das experiências partilhadas; 

▪ Encerrar a sessão com exercícios de relaxamento. 

 

• Sétima sessão (grupo): 

o Tema: Treino de estratégias de coping 

o Objetivos:  

▪ Compreender a importância de estratégias de coping eficazes na redução da 

sobrecarga do cuidador; 
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▪ Demonstrar capacidade de aplicar no seu quotidiano as várias estratégias 

abordadas ao longo das sessões. 

o Planeamento: 

▪ Em caso de haver novos participantes, reforçar o contrato de sigilo, rever 

os objetivos e regras do grupo, apresentar os elementos do grupo; 

▪ Rever os temas abordados na sessão anterior; 

▪ Treinar estratégias de coping:  

• Discutir que estratégias, através da técnica de brainstorming,  

melhor se adequam às situações baseadas nas partilhas,  

representadas através de role-playing. 

• Refletir sobre o impacto das estratégias, apreendidas ao longo das 

sessões, nas situações vividas, no cuidador e no quotidiano; 

• Avaliar com o grupo se aplicaram alguma das estratégias  

desenvolvidas em casa desde o início das sessões. 

▪ Encerrar a sessão com uma breve síntese do trabalho realizado ao longo das 

várias sessões; 

▪ Realizar uma avaliação das sessões de grupo, agendar a sessão individual 

de avaliação (para quem cumpriu a totalidade das sessões), agendar as  

sessões em falta para quem não conseguiu assistir na totalidade. 

 

• Oitava sessão (individual): 

o Tema: Avaliação final individual 

o Objetivos:  

▪ Avaliar o impacto do programa na vida do cuidador; 

▪ Finalizar a relação terapêutica no âmbito do programa. 

o Planeamento: 

▪ Reavaliar a narrativa de vida do cuidador e verificar as diferenças existentes 

ao nível do discurso; 

▪ Avaliar os ganhos sentidos pelo cuidador, os objetivos atingidos e os que o 

cuidador sentiu que ficaram por atingir; 

▪ Aplicar a ESC de Zarit; 
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▪ Encerrar o programa para quem realizou a totalidade das sessões e para 

quem tenha atingido os objetivos. 

 

 

2.3. Execução 

Este projeto foi desenvolvido numa Unidade de Intervenção Comunitária onde eram 

prestados cuidados de enfermagem de saúde mental. Inicialmente, identificámos as pessoas com 

o diagnóstico de esquizofrenia que recebiam apoio de familiares. No âmbito da consulta de 

enfermagem, com vista a salvaguardar a relação de confiança existente entre o enfermeiro e a 

pessoa cuidada, explicámos em que consistia o projeto a ser aplicado, como funcionariam as 

questões de sigilo (não haveria troca de informação sobre o que se sucedia na consulta para as 

sessões, nem o contrário) e se autorizavam que contactássemos e convidássemos os seus familiares 

para integrarem este grupo. As respostas foram recolhidas verbalmente e registadas no processo 

de enfermagem.  

Todo o projeto foi desenrolado em fase de pandemia por COVID-19 o que criou algumas 

dificuldades na sua execução e implicou algumas adaptações. De um grupo de 44 pessoas/famílias, 

8 manifestaram interesse em ingressar o projeto mais tarde (ora por falta de disponibilidade ora 

por receio da pandemia) e 12 iniciaram o projeto. Estes 12 familiares foram divididos em 2 grupos, 

para diminuir a quantidade de pessoas presentes na sala e cumprir as medidas de segurança da 

pandemia em vigor na altura.  

As sessões individuais, de cerca de 30 minutos, foram realizadas pessoalmente em consulta 

de enfermagem e por telefone para facilitar as deslocações das pessoas. Antes do início das sessões 

de grupo, verificou-se a desistência de 3 familiares, pelo que um grupo ficou com 5 elementos e 

outro com 4 elementos. Houve ainda 2 cuidadores que não compareceram nas duas últimas sessões 

e aos quais não foi possível fazer a avaliação final. 
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As sessões de grupo eram realizadas em dois horários distintos às quartas-feiras de manhã 

e as pessoas foram divididas mediante o horário que lhes era mais favorável.  

Apesar de se encontrar no planeamento das sessões, nem sempre foi possível realizar o 

encerramento com o relaxamento muscular progressivo após a quarta sessão. Tal adaptação  

deveu-se ao aumento gradual das partilhas e da discussão das situações trazidas pelos cuidadores, 

que enriqueceram as sessões.  

 

 

2.4. Avaliação dos Resultados 

A avaliação dos participantes foi feita com a aplicação da ESC de Zarit (anexo I) e com 

base na narrativa de vida do cuidador. 

Quanto à ESC de Zarit, esta permite avaliar a sobrecarga do cuidador tanto subjetiva como 

objetivamente e as suas questões focam aspetos como a saúde do cuidador e a sua vida social e 

pessoal, a sua situação financeira, a sua situação emocional e o tipo de relacionamento com a 

pessoa portadora da doença (Sequeira, 2010b). As questões da escala são classificadas de forma 

qualitativa e quantitativa como ‘nunca’ (1 ponto), ‘quase nunca’ (2 pontos), ‘às vezes’ (3 pontos), 

‘muitas vezes’ (4 pontos) e ‘quase sempre’ (5 pontos). A pontuação final da escala varia entre 22 

e 110 pontos, onde um valor inferior a 46 pontos é classificado como ‘sem sobrecarga’, entre 46 e 

56 pontos como ‘sobrecarga ligeira’ e superior a 56 pontos como ‘sobrecarga intensa’ (Sequeira, 

2010b).  

Com recurso a este último instrumento de avaliação, como podemos constatar no gráfico 

1, verificou-se que no início do programa, quatro cuidadores (C1, C2, C4 e C7) apresentavam 

sobrecarga intensa, dois exibiam sobrecarga ligeira (C5 e C6) e um foi classificado como sem 

sobrecarga (C3). No final do programa, a escala revelou que três cuidadores mantinham sobrecarga 

intensa (C2, C4 e C7), três cuidadores apresentavam sobrecarga ligeira (C1, C5 e C6) e que um 

cuidador se mantinha sem sobrecarga (C3).  
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Gráfico 1 – Resultados da aplicação da ESC 

Através da análise dos resultados obtidos pela aplicação da escala, também foi possível 

verificarmos a nível quantitativo que quatro dos sete cuidadores (C1, C2, C3 e C6) apresentaram 

uma redução do nível de sobrecarga, um manteve a pontuação (C5) e dois apresentaram um 

aumento da sobrecarga (C4 e C7). 

Ainda com base nos resultados da escala, foi possível avaliar as alterações causadas pelo 

programa a quatro níveis: o impacto da prestação de cuidados [IPC], relacionado com a 

quantidade de cuidados, escassez de tempo, cansaço físico e mental; a relação interpessoal [RI], 

ligado às dificuldades na interação entre o cuidador e a pessoa cuidada; as expectativas face ao 

cuidar [EC], sobre o medo e a disponibilidade; a perceção de autoeficácia [PA], que se prende à 

autoavaliação do cuidador sobre se o seu desempenho será suficiente (Sequeira, 2010b).  

Assim, verificámos que ao nível do IPC (gráfico 2), quatro dos cuidadores (C4, C5, C6 e 

C7) revelaram um aumento da sobrecarga a este nível, enquanto um não apresentou alteração (C3) 

e dois demonstraram uma redução (C1 e C2).  
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Gráfico 2 – Resultados da aplicação da ESC ao nível da IPC 

Quanto à RI (gráfico 3), quatro cuidadores revelaram sentir mais facilidade na relação (C1, 

C2, C3 e C6), enquanto três cuidadores sentiram um aumento da dificuldade (C4, C5 e C7).  

 

Gráfico 3 – Resultados da aplicação da ESC ao nível da RI 

Sobre a EC (gráfico 4), a escala mostrou que cinco cuidadores (C1, C3, C5, C6 e C7) 

apresentaram uma diminuição da ansiedade relativamente ao seu papel de cuidador, um dos 

cuidadores (C4) não sentiu alteração e um dos cuidadores (C2) revelou um aumento da sobrecarga. 
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Gráfico 4 – Resultados da aplicação da ESC ao nível da EC 

Por fim, quanto à PA (gráfico 5) verificou-se que dois cuidadores (C4 e C5) apresentaram 

uma redução da sobrecarga, dois (C2 e C6) não tiveram alteração e três (C1, C3 e C7) apresentaram 

um aumento (sentimento que poderiam fazer mais). 

 

Gráfico 5 – Resultados da aplicação da ESC ao nível da PA 
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Estes valores da ESC não fazem jus à expressividade e gratidão demonstrados pelos 

cuidadores que participaram no projeto, o que torna tão importante a avaliação pela narrativa de 

vida do cuidador. 

Com a narrativa de vida, foi possível observar no início das sessões a tensão corporal dos 

cuidadores e a expressividade negativa em relação à sua experiência com a doença mental e as 

suas consequências nos contextos social e comunitário. Era também visível algum desconforto nas 

partilhas, que se começou a dissolver com o aumento de empatia e de identificação com os outros 

membros do grupo. No decurso das sessões, verificou-se um aumento da coesão dos membros do 

grupo, o desenvolvimento de um sentimento de identidade entre eles, a aquisição de novos 

conhecimentos com o projeto e, em alguns cuidadores, a mudança de comportamentos, com a 

aplicação dos conteúdos apreendidos. Houve outros cuidadores que ficaram ‘mais despertos’ para 

a psicopatologia e para a sua necessidade de obterem mais informação e formação sobre a temática, 

revelando interesse em continuarem no programa. Também durante a avaliação intermédia e final, 

os cuidadores verbalizaram que consideraram o projeto como algo de extrema importância para 

eles e que deveria ser mantido, por se sentirem envolvidos no processo de cuidar e de serem 

cuidados. Um dos aspetos que muitos mencionaram ainda foi a diminuição do sentimento de 

incompreensão e de solidão, uma vez que durante as sessões, encontraram pessoas e situações 

semelhantes às suas.  

De um modo geral, consideramos que os resultados do programa foram positivos. 

Considerando os indicadores de processo da teoria das Transições de Afaf Meleis que nos 

permitem avaliar enquanto enfermeiros o processo de transição, verificou-se que os cuidadores 

que participaram no programa, desenvolveram sentimentos de pertença com o grupo, onde se 

sentiram integrados e confiantes de que poderiam prestar melhores cuidados. Por outro lado, além 

de ser um indicador de processo da teoria das Transições, o coping é considerado pelo modelo 

Tidal como um recurso pessoal importante na recuperação, e que, junto com o empowerment¸ 

foi desenvolvido pelos cuidadores ao longo deste projeto, aumentando assim a sua capacidade de 

se adaptarem às novas situações.   
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2.5. Divulgação dos Resultados 

A divulgação dos resultados é a etapa que finaliza a metodologia de projeto. Embora os 

resultados deste projeto pudessem ser difundidos de vários modos, um deles era através de um 

relatório de investigação, o qual poderá ser publicado, ou adaptado a “uma apresentação oral ou 

em cartaz, concebidos para diversos públicos” (Fortin, 2009, p. 492; Ruivo et al., 2010). O relatório 

como meio de divulgação de resultados tem a vantagem de ser detalhado, além de ser o método 

escolhido para apresentar o trabalho final de mestrado. 

Por outro lado, os resultados obtidos também foram divulgados verbalmente junto da 

equipa de enfermagem no contexto de estágio, o que promove o desenvolvimento da prática de 

enfermagem baseada na evidência e a melhoria dos cuidados prestados (Regulamento n.º 140/2019 

de 6 de fevereiro). 
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3. COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS E DESENVOLVIDAS 

Neste novo capítulo, descrevemos de que forma foram adquiriras e desenvolvidas as 

competências necessárias para a aquisição do título de Mestre e de Enfermeiro Especialista ESMP, 

mas antes de abordar o tema, é importante enquadrar o que é a Enfermagem e a profissão de 

Enfermagem. 

De acordo com o artigo 4º do Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros 

[REPE], presente no Decreto-Lei n.º 161/96 de 4 de setembro, “Enfermagem é a profissão, que na 

área da saúde, tem como objetivo prestar cuidados de enfermagem ao ser humano (…)”, e o 

“Enfermeiro é o profissional habilitado com um curso de enfermagem legalmente reconhecido, a 

quem foi atribuído um título profissional que lhe reconhece competência científica, técnica e 

humana para a prestação de cuidados de enfermagem gerais (…)”. Este documento, ainda esclarece 

que o título de Enfermeiro Especialista é atribuído ao enfermeiro que está “habilitado com um 

curso de especialização em enfermagem (…), a quem foi atribuído um título profissional que lhe 

reconhece competência científica, técnica e humana para prestar (…) cuidados de enfermagem 

especializados na sua área de especialidade”, além dos cuidados gerais. Assim, para se iniciar o 

curso de especialização, é necessário já sermos reconhecidos como Enfermeiros e detentores das 

competências associadas a este título. 

Relativamente ao grau de Mestre em Enfermagem, de acordo com o artigo 17º do  

Decreto-Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro, para se aceder ao ciclo de estudos que permitem a 

aquisição deste grau, é necessário ser-se titular do grau de licenciado, ou seja, à semelhança do 

grau de Especialista, o Licenciado terá de aprofundar o seu conhecimento e competências 

adquiridas previamente e de desenvolver competências específicas do grau a atingir. 

Nas páginas seguintes, apresentamos a reflexão sobre a aquisição das competências 

necessárias, partindo do geral para o específico, começando com as competências para o grau de 

Mestre, seguidas das competências comuns do Enfermeiro Especialista e terminando com as 

competências específicas do Enfermeiro Especialista em ESMP. 
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3.1. Competências do Grau de Mestre 

Para obtenção do grau de mestre, é necessário aprofundar e desenvolver competências 

específicas, que vêm descritas no artigo 15º do Decreto-Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro, em 

cinco alíneas, cujos enunciados devemos cumprir. 

“a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que: i) 

Sustentando-se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1.º ciclo, os desenvolva e aprofunde; 

ii) Permitam e constituam a base de desenvolvimentos e ou aplicações originais, em muitos 

casos em contexto de investigação;” 

 Para iniciar um mestrado, é necessário sermos detentores de um conjunto de conhecimentos 

que nos serve como pedra basilar para a nossa prática profissional. Este percurso que atualmente 

nos encontramos a terminar, é apenas mais uma fase da construção dos pilares que sustentam o 

conhecimento que nos permite enquanto enfermeiros prestar os melhores cuidados, baseados em 

evidência científica.  

O mestrado serviu-nos para aprofundar os conhecimentos que já possuíamos e cimentá-los, 

permitindo a aprendizagem e o desenvolvimento de novos recursos e raciocínios que nos permitam 

fazer face aos problemas.  

Nos vários anos de profissão, temos verificado o stresse sentido pelos cuidadores face à 

transição das pessoas internadas para a comunidade (e isto em variados contextos, não só em saúde 

mental) e, apesar dos momentos de educação e de preparação dos familiares, parecia-nos sempre 

que as soluções não eram suficientes. Este mestrado permitiu-nos refletir sobre o conhecimento já 

adquirido e sobre as nossas práticas habituais, o que era eficaz e o que era menos eficaz, e 

adicionando a investigação por novos conhecimentos e estratégias, surgiu o projeto de estágio que 

foi aplicado em estágio, com algum grau de sucesso na redução da sobrecarga dos cuidadores. 
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“b) Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de 

resolução de problemas em situações novas e não familiares, em contextos alargados e 

multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua área de estudo;” 

Os conhecimentos adquiridos na área da Enfermagem são variados e englobam 

conhecimentos de outras áreas de estudo (como por exemplo a Psicologia, a Nutrição, a Psiquiatria 

e a Ética) que complementam a nossa profissão, o que torna a Enfermagem uma disciplina 

científica e intelectual, de elevada exigência, e baseada em princípios éticos e deontológicos, 

necessários para as relações humanas, independentemente do contexto em que elas ocorram. 

Consideramos que competência se relaciona com o Domínio A das Competências Comuns do 

Enfermeiro Especialista, pelo que a reflexão se encontra mais pormenorizada nessa secção. 

“c) Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, 

desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, 

incluindo reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem 

dessas soluções e desses juízos ou os condicionem;” 

A enfermagem é uma profissão complexa, uma vez que o seu foco, são os cuidados de 

enfermagem à pessoa humana ao longo do seu ciclo de vida, com diversas fases e processos de 

transição como defendia Afaf Meleis. Deste modo, é impossível prevermos todas as situações com 

que iremos lidar enquanto Enfermeiros Especialistas e ME, pelo que se torna relevante a 

mobilização dos vários conhecimentos adquiridos na resolução de problemas, mantendo sempre 

em consideração o Código Deontológico do Enfermeiro e os princípios éticos que regem esta 

profissão, que nos poderão servir como fio condutor em situações desconhecidas. 

Também é de ressalvar a importância da humildade, uma vez que por muito que estudemos, 

nunca seremos detentores de todo o conhecimento (que está em constante evolução) ou das 

melhores soluções, que irão variar em função das pessoas e das situações encontradas. Assim, 

torna-se fundamental estarmos conscientes de que devemos manter uma atualização constante do 

nosso conhecimento e procurar as práticas mais atuais baseadas na evidência científica. 

Muito mais poderíamos acrescentar sobre esta competência, mas correríamos o risco de 

nos repetirmos, uma vez que este enunciado se interliga com as competências comuns do 
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Enfermeiro Especialista, com destaque para o Domínio A e B, pelo que uma reflexão mais 

detalhada se encontra nessas secções. 

“d) Ser capazes de comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e raciocínios a 

elas subjacentes, quer a especialistas, quer a não especialistas, de forma clara e sem 

ambiguidades;” 

Relativamente a esta alínea, este relatório constitui um método de divulgação de resultados 

de um processo de aprendizagem para a obtenção do grau de ME e de Enfermeiro Especialista em 

ESMP. A RSL realizada e que se encontra anexada a este relatório também constitui uma forma 

de partilha de conhecimento e ilumina o raciocínio subjacente ao processo de investigação.  

Ainda sobre esta competência, há uma reflexão mais detalhada na secção sobre o Domínio 

C das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, por considerarmos que ambas estão 

relacionadas, uma vez que também é competência do Enfermeiro Especialista gerir, liderar e 

articular com equipas de saúde multidisciplinares, sendo necessário um bom grau de comunicação 

e de conhecimento sobre a área para poder comunicar as suas preocupações com os diversos 

profissionais da equipa. 

“e) Competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um 

modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo;” 

A enfermagem ao ser uma profissão e uma disciplina científica e intelectual, remete para a 

necessidade de procurarmos conhecimentos atualizados e baseados na evidência (Nunes, 2018). O 

mestrado, permite-nos aprofundar as nossas competências na área da investigação e a nossa 

capacidade de pesquisa, assim como desenvolve o nosso juízo crítico para sabermos escolher as 

melhores informações e fontes de conhecimento. Deste modo, o grau de mestre fornece-nos as 

ferramentas para continuarmos a nossa investigação e pesquisa pelas melhores práticas na área da 

enfermagem, auxiliando assim o desenvolvimento da profissão do ponto de vista intelectual e 

científico. 

Esta competência remete-nos para as reflexões realizadas sobre as competências comuns 

do enfermeiro especialista, particularmente as relativas aos domínios A e D, apresentadas na 
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secção seguinte, uma vez que se interliga com o artigo 109º do Código Deontológico do 

Enfermeiro, Da Excelência do Exercício, presente na Lei n.º 156/2015 de 16 de setembro, que 

enuncia a necessidade dos enfermeiros manterem uma procura ativa pelo conhecimento e pela 

atualização da sua práxis ao longo da sua vida profissional, para poderem prestar cuidados de 

qualidade e baseados na evidência. 

Por fim, o ponto 2 do artigo sobre as competências do grau de Mestre, enuncia que este 

grau está associado a uma área de especialização, que no nosso caso, será ESMP.   

 

 

3.2. Competências Comuns Do Enfermeiro Especialista  

Nesta secção, iremos analisar as competências comuns do enfermeiro especialista. Para 

facilitar a análise, transcreveremos as competências presentes em cada domínio e o respetivo 

descritivo de cada uma. 

As competências comuns do Enfermeiro Especialista, vêm descritas no Regulamento n.º 

140/2019 de 6 de fevereiro, e dividem-se em quatro domínios: A – Domínio da Responsabilidade 

Profissional, Ética e Legal; B – Domínio da Melhoria Contínua da Qualidade; C - Domínio 

da Gestão dos Cuidados; D - Domínio do Desenvolvimento das Aprendizagens Profissionais. 

No Domínio A da Responsabilidade Profissional, Ética e Legal, encontramos duas  

competências. Para a primeira competência “A1 – Desenvolve uma prática profissional ética e 

legal, na área de especialidade, agindo de acordo com as normas legais, os princípios éticos 

e a deontologia profissional.”, o documento apresenta a seguinte descrição: “demonstra um  

exercício seguro, profissional e ético, utilizando habilidades de tomada de decisão ética e  

deontológica. A competência assenta num corpo de conhecimento no domínio ético-deontológico, 

na avaliação sistemática das melhores práticas e nas preferências do cliente.”. 
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Já a segunda competência implica que “A2 - Garante práticas de cuidados que respeitem 

os direitos humanos e as responsabilidades profissionais” e, para tal, o descritivo esclarece que 

o enfermeiro especialista “demonstra um exercício seguro, profissional e ético, utilizando 

habilidades de tomada de decisão ética e deontológica. A competência assenta num corpo de 

conhecimento no domínio ético-deontológico, na avaliação sistemática das melhores práticas e nas 

preferências do cliente.”. 

Considerando que o foco da profissão de Enfermagem são as pessoas e que, tal como 

mencionámos no capítulo anterior, são seres únicos, sociais, com comportamentos baseados em 

valores, crenças e desejos, dignos e detentores de direitos (OE, 2012), constata-se a importância 

da aquisição destas competências para lidar com situações complexas.  

Ao longo da nossa vida académica e profissional, adquirimos um conjunto conhecimentos 

de variadas fontes, nomeadamente empírica, estética, pessoal e ética, tal como defendia Carper (as 

cited in Mantzorou & Mastrogiannis, 2011; Nunes, 2018), que ao serem mobilizados permitem 

tomar decisões fundamentadas. Também a ética e a deontologia, enquanto pilares fundamentais 

da profissão, guiam a nossa prática de forma a zelarmos sempre pelos direitos dos destinatários 

dos nossos cuidados. 

Do ponto de vista ético, evidencia-se na prática de enfermagem o princípio humanista, 

uma vez que enquanto enfermeiros devemos aceitar o outro holisticamente e com respeito. A nossa 

prática profissional também assenta no princípio de proteção da vida humana, uma vez que os 

cuidados visam a prevenção da doença ou do agravamento desta, o tratamento da pessoa, a sua 

recuperação e a sua reinserção. Ainda se destacam os princípios da dignidade humana e da 

liberdade (Nunes, 2008). Todos estes princípios estão relacionados com a deontologia de 

enfermagem, como se pode ver no artigo 99º sobre os Princípios Gerais do Código Deontológico 

do Enfermeiro, publicado na Lei n.º 156/2015 de 16 de setembro, onde se enuncia que na primeira 

alínea que “As intervenções de enfermagem são realizadas com a preocupação da defesa e da 

dignidade da pessoa humana e do enfermeiro.” e ainda descreve, no ponto 2, que na relação 

profissional se devem verificar valores universais como a igualdade, a liberdade responsável 

(considerando o direito de escolha com foco no bem comum), a verdade e a justiça, o altruísmo 

e a solidariedade, e a competência e o aperfeiçoamento profissional. 
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Os modelos teóricos revelam-se de grande importância na tomada de decisão e, neste 

percurso destacou-se a teoria das Transições e o modelo Tidal, por considerarmos que refletem os 

pressupostos ético-deontológicos fundamentais para a profissão de enfermagem. 

Na área de saúde mental e psiquiátrica é de grande relevância estarmos conscientes da 

nossa conduta ético-deontológica, uma vez que é um grupo que poderá apresentar um grau de 

vulnerabilidade acrescida, no que diz respeito à tomada de decisão e à dignidade da pessoa.  

Os enunciados deste domínio sempre estiveram presentes ao longo da nossa prática 

profissional e, em contexto de estágio final, foi algo que aprofundámos ao experienciarmos um 

contexto diferente, uma vez que o foco dos cuidados foi mais dirigido aos cuidadores da pessoa 

com esquizofrenia. 

Enquanto enfermeiros especialistas em ESMP, temos de considerar as escolhas das pessoas 

que recebem os nossos cuidados. Deste modo, antes de entrarmos em contacto com os familiares 

cuidadores, contactámos os clientes para explicarmos o projeto de estágio, como se iria desenrolar 

e se aceitavam que os seus familiares fossem integrados no mesmo. Embora considerássemos que 

seria benéfico para todos (cuidador e cliente), nem todos os clientes aceitaram que contactássemos 

os familiares, decisões essas que foram aceites, por respeito à sua liberdade de escolha e à 

autodeterminação de cada cliente.  

Algo que também tivemos em consideração, foi de perguntar se o enfermeiro em 

especialização poderia estar presente nos cuidados e executá-los, uma vez que havia uma relação 

de confiança com o Enfermeiro Orientador e poderiam sentir desconfiança com pessoas externas. 

Por outro lado, houve clientes que já nos tinham encontrado em outros contextos e que poderiam 

não se sentir confortáveis na nossa presença, situações que validámos sempre. 

No que diz respeito à intervenção com os cuidadores, estes foram informados das sessões 

de grupo e que poderiam optar por sessões individuais, caso não se sentissem confortáveis. Durante 

as sessões de grupo, poderia haver partilha de informação privada pelos participantes e gerar 

desconforto, pelo que, para evitar comprometer a segurança de todos, aplicámos uma estratégia 

apreendida durante a fase teórica do mestrado, o ‘contrato de sigilo’ oral, em que cada um se 
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comprometia em não divulgar a informação ouvida sobre a vida privada dos restantes 

participantes.  

Ainda sobre as questões do sigilo, não escrevemos informações neste relatório que 

permitam a identificação dos contextos em que trabalhámos/estagiámos, para salvaguardar a 

privacidade das pessoas envolvidas neste percurso. 

Relativamente ao Domínio B da Melhoria Contínua da Qualidade, destacam-se três 

competências. A primeira competência “B1 – Garante um papel dinamizador no 

desenvolvimento e suporte das iniciativas estratégicas institucionais na área da governação 

clínica”, acarreta que 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”. 

A segunda competência do grupo estabelece que o Enfermeiro Especialista “B2 – 

Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria 

contínua”, ou seja, “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”.  

A última competência deste domínio define que o Enfermeiro Especialista “B3 – Garante 

um ambiente terapêutico e seguro”, e descreve que este “considera a gestão do ambiente 

centrado na pessoa como condição imprescindível para a efetividade terapêutica e para a prevenção 

de incidentes, atua proactivamente promovendo a envolvência adequada ao bem-estar e gerindo o 

risco.”. 

No Código Deontológico do Enfermeiro, todo este domínio remete para o artigo 109º, Da 

Excelência do Exercício, da Lei n.º156/2015 de 16 de setembro, que evidencia estas competências 

descritas e que destaca a necessidade de mantermos uma atualização constante do nosso 

conhecimento para prestar os melhores cuidados de enfermagem.  

Neste sentido, podemos incluir neste âmbito a intenção de realizar este mestrado. Após 

trabalharmos vários anos na área de saúde mental e psiquiatria, sentimos a necessidade de 



 
 

 
jul-22 | Página 44 

 

Redução da Sobrecarga do Cuidador de Pessoa com Esquizofrenia: Intervenções de Enfermagem | 

aumentar o nosso grau de conhecimento e a qualidade do nosso desempenho profissional, o que 

conduziria à melhoria contínua da qualidade através da formação (pós-graduação em saúde mental 

e ME ESMP). Contudo, não basta adquirir o conhecimento, também devemos aplicá-lo na nossa 

prática diária para dar resposta às necessidades e preferências dos destinatários dos cuidados. 

Também é importante estarmos a par de documentos enquadradores que são publicados e 

atualizados, tanto por associações ligadas à nossa área de especialidade como pela nossa Ordem 

Profissional (como o Padrão de Documentação de ESMP), além das RSL, que oferecem um aporte 

de conhecimento bastante satisfatório e atual. Não esquecer que o próprio percurso para aquisição 

do grau de ME, como refletimos na secção anterior, também nos leva a desenvolver competências 

que nos permitem a continuidade da nossa aprendizagem de forma autónoma. 

No contexto do estágio, embora não houvesse nenhum projeto no âmbito da qualidade a 

nível da instituição, desenvolvemos um projeto de estágio, baseado no nosso diagnóstico de 

situação e no Plano Nacional de Saúde Mental onde se fazia menção ao aumento da sobrecarga 

dos cuidadores, associado ao aumento da esperança média de vida e das comorbilidades. 

Desconhecíamos quais seriam as melhores intervenções para diminuir a sobrecarga dos cuidadores 

de pessoas com esquizofrenia e a realização de uma RSL ofereceu-nos esse conhecimento. O 

projeto foi aplicado e conseguimos hoje saber que as intervenções foram eficazes, por terem sido 

aplicadas escalas de avaliação (ESC) antes e após, além das entrevistas aos cuidadores (narrativa 

de vida), métodos de avaliação fundamentais no projeto para analisarmos e avaliarmos a qualidade 

das intervenções e podermos melhorar em futuras aplicações do programa.  

Também fomos presenteados com um desafio extra durante o estágio no que diz respeito à 

gestão da segurança e da mobilização de conhecimentos nesse sentido, situação inesperada e 

imprevista. Este desafio relacionou-se com a pandemia por COVID-19, que implicou adaptações 

do ponto de vista da gestão da segurança dos profissionais e dos destinatários dos cuidados, na 

gestão dos espaços e dos equipamentos, além de uma atualização constante a nível de informação 

e novas práticas, visto que eram publicadas novas medidas e estratégias constantemente. Esta 

situação também se relaciona com a alínea c) do ponto 1 do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 63/2016, 

de 13 de setembro, sobre as competências do Grau de Mestre. 
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Ainda sobre os projetos na área da qualidade, o nosso regresso ao estágio (depois da nossa 

ausência prolongada por motivos de saúde), permitiu-nos testemunhar alguns dos resultados 

iniciais e participar na dinamização (através da informação das pessoas em consulta) da dispensa 

gratuita da medicação antipsicótica simples (oral e intramuscular) pelo Sistema Nacional de Saúde, 

conforme vem legislado no Despacho n.º 5609/2021 de 7 de junho. Foi interessante poder constatar 

as diferenças na adesão à consulta e à terapêutica psiquiátrica antes e após a emissão deste 

despacho, uma vez que houve um aumento da afluência de pessoas à consulta, pelo que o serviço 

ainda estava em processo de adaptação para melhorar o seu tempo de resposta face ao aumento da 

procura. Antes da publicação deste documento, era frequente ouvirmos em contexto de consulta 

alguns desabafos sobre a dificuldade que as pessoas tinham em adquirir a medicação antipsicótica, 

quando por vezes o dinheiro que tinham era insuficiente para os seus gastos pessoais e viam-se 

obrigados a tomar decisões sobre o destino que iriam dar ao seu dinheiro. Esta medida não só 

contribui para a qualidade dos serviços prestados pelo aumento da adesão à terapêutica e à 

consulta, mas também pela prescrição terapêutica com base no benefício terapêutico para a pessoa 

que começa a ter acesso (por vezes anteriormente negado por indisponibilidade financeira) a 

antipsicóticos de última geração, aos quais estão associados menos efeitos adversos. 

Sobre o Domínio C da Gestão dos Cuidados, encontramos duas competências com os 

respetivos descritivos. A primeira competência “C1 – Gere os cuidados de enfermagem, 

otimizando a resposta da sua equipa e a articulação na equipa de saúde”, estabelece que “o 

Enfermeiro Especialista realiza a gestão dos cuidados, otimizando as respostas de enfermagem e 

da equipa de saúde, garantido a segurança e a qualidade das tarefas delegadas”. 

A segunda competência “C2 – Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações 

e ao contexto, visando a garantia da qualidade dos cuidados”, descreve que “o Enfermeiro 

Especialista, na gestão dos cuidados, adequa os recursos às necessidades de cuidados, 

identificando o estilo de liderança mais adequado à garantia de qualidade dos cuidados”. 

Como refere o artigo 9º do REPE, presente no Decreto-Lei n.º 161/96 de 4 de setembro, as 

intervenções dos enfermeiros são autónomas e interdependentes, visto que trabalham numa equipa 

de saúde multidisciplinar. Esta articulação com a equipa de saúde, também vem descrita no artigo 

112º do Código Deontológico do Enfermeiro (Lei n.º 156/2015 de 16 de setembro) onde vem 

enunciado os deveres dos enfermeiros para com as outras profissões, nomeadamente “actuar 
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responsavelmente na sua área de competência (…), respeitando os limites impostos pela área de 

competência de cada uma”, sempre com o intuito de promover a qualidade dos cuidados prestados. 

Deste modo, o enfermeiro especialista, capacitado de conhecimentos mais aprofundados 

na sua área de especialidade, adota um papel de supervisão e de avaliação dos cuidados, e 

considerando a sua proximidade aos destinatários dos cuidados, apresenta um papel fundamental 

como ‘ponte’ entre os vários profissionais da equipa multidisciplinar. 

Em contexto de estágio tivemos a oportunidade de intervir junto da equipa multidisciplinar 

e de pedir o apoio dos mesmos para o projeto, por exemplo, para referenciar problemas específicos 

dos cuidadores que ultrapassavam as nossas competências. Também recorremos à equipa 

multidisciplinar para os informar do projeto e informá-los de que poderiam referenciar-nos 

cuidadores, se considerassem que tinham pessoas que cumpriam os requisitos. 

Independentemente do contexto em que nos encontramos (formativo ou profissional), é 

necessário termos um bom nível de conhecimento e, por vezes, experiência para tomar decisões 

relacionadas com intervenções interdependentes, como a administração de terapêutica. Não é 

infrequente surgirem efeitos adversos relacionados com a terapêutica antipsicótica e, embora em 

contexto de internamento seja fácil de detetar as situações, em contexto de consulta de enfermagem 

poderá ser mais difícil, dado o tempo de consulta e o nosso (des)conhecimento prévio da pessoa 

(poderá ser um primeiro contacto).  

Durante o estágio, houve uma experiência em particular em que contactámos pela primeira 

vez com aquela pessoa, e esta aparentava sinais de distonia oromandibular, mas não tínhamos 

termo de comparação. Assim, realizámos uma entrevista à pessoa e ao cuidador para recolhermos 

informação suficiente para a tomada de decisão e foi-nos explicado que aquele problema se tinha 

agravado nos últimos meses, agravamento entendido como consequência da toma da terapêutica 

injetável de longa duração. Deste modo, para salvaguarda da qualidade dos cuidados e da 

segurança da pessoa, não foi administrada a terapêutica prescrita e contactou-se de imediato o 

médico psiquiatra (que tinha feito a prescrição) para o informar da situação (e da decisão tomada), 

que forneceu novas indicações sobre o ajuste terapêutico.  
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Esta experiência, que já tinha ocorrido de forma semelhante em outros contextos 

profissionais, revela a articulação com a equipa de saúde, a confiança e o respeito pelos limites de 

atuação e pelas áreas de competência de cada profissional, com vista à prestação de cuidados de 

qualidade sem comprometer a segurança. 

Relativamente à supervisão, em contexto profissional já tivemos a oportunidade de orientar 

e supervisionar estudantes de licenciatura em enfermagem. Já em contexto de estágio, foi 

necessário delegar parte do projeto de estágio com os cuidadores ao Enfermeiro Orientador, por 

surgirem questões de saúde que levaram ao nosso afastamento temporário do local de estágio. Para 

garantir a qualidade dos cuidados, foi entregue ao Enfermeiro Orientador, que se tornou o 

moderador das sessões, um planeamento detalhado das sessões que permitisse a continuidade do 

projeto. Com recurso à tecnologia que permitia a comunicação remota, discutiram-se os resultados 

das sessões no final do dia em que as mesmas decorriam, facilitando assim a supervisão e a 

evolução do projeto, além de oferecer a possibilidade de realizar os ajustes necessários.  

O Domínio D do Desenvolvimento das Aprendizagens Profissionais, surge como a 

última das competências comuns e divide-se em dois enunciados com os respetivos descritivos. A 

primeira competência “D1 – Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade”, descreve que 

o profissional “demonstra capacidade de autoconhecimento, que é central na prática de 

enfermagem, reconhecendo que interfere no estabelecimento de relações terapêuticas e 

multiprofissionais. Revela a dimensão de Si e da relação com o Outro, em contexto singular, 

profissional e organizacional”. 

A segunda competência “D2 – Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência 

científica”, salienta que o Enfermeiro Especialista “alicerça os processos de tomada de decisão e 

as intervenções em conhecimento válido, pertinente, assumindo-se como facilitador nos processos 

de aprendizagem e agente ativo no campo da investigação”. 

Todo o nosso percurso profissional e académico proporciona-nos experiências e 

aprendizados que por vezes necessitam de ser refletidos para se enquadrarem na nossa prática 

profissional, não basta apenas saber-ser e saber-saber, mas saber-fazer. Durante estes anos, por 

termos estado sempre em contacto com a área de saúde mental e psiquiátrica, sempre nos 
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preocupámos em refletir criticamente sobre as práticas, comportamentos adotados e pensamentos 

automáticos, de forma a promover o nosso crescimento pessoal e profissional. 

A necessidade do autoconhecimento, remete-nos para dois autores estudados durante o 

percurso de mestrado, Jacques Chalifour e Carl Rogers. Estes autores defendiam a importância do 

autoconhecimento e da autenticidade na relação. 

A autenticidade é uma das atitudes adotadas pelo enfermeiro para poder estabelecer uma 

relação de qualidade e terapêutica com o cliente, ou seja, através desta atitude, demonstra ao cliente 

que tem interesse em ouvir a sua história, que o aceita e respeita tal como é, que é digno de 

confiança e um ser genuíno (Chalifour, 2008). No entanto, Chalifour (2008) e Rogers (2009), 

alertavam ainda que para existir esta autenticidade, o enfermeiro deveria desenvolver uma elevada 

consciência de si próprio e dos seus sentimentos. Para desenvolvermos este tipo de consciência, 

Chalifour (2008), recomendava exercícios de awareness e técnicas de comunicação verbal e  

não-verbal, ambas desenvolvidas durante o percurso teórico do mestrado.  

De acordo com Rogers (2009), ao sermos autênticos numa relação, proporcionamos à outra 

pessoa a possibilidade da criação de uma relação que é real e que pode permitir que esta descubra 

em si capacidades que lhe permitirão desenvolver-se enquanto ser humano e, eventualmente, 

mudar comportamentos, o que de certa forma também se relaciona com o modelo Tidal que tem 

estado presente na nossa conduta profissional. 

Também a nível pessoal, ao obtermos um melhor conhecimento de nós próprios, 

permitimo-nos desenvolver estratégias de coping para lidar com os nossos sentimentos e 

pensamentos, por vezes automáticos, que poderão influenciar de forma negativa o nosso trabalho. 

Durante o contexto de estágio e profissional, foi-nos possível colocar em prática este 

aprendizado e verificar a influência da autenticidade na relação com os clientes e cuidadores, uma 

vez que aumentava a relação de confiança e a relação terapêutica, promovendo nestas pessoas 

confiança e aceitação de si próprias. 

Estes conhecimentos e experiências aliados à RSL realizada para o projeto,  

permitiram-nos desenvolver uma prática de enfermagem baseada em evidência atual e orientada 
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para a qualidade, tornando-os um agente de mudança junto dos nossos colegas que se inspiram nos 

nossos resultados e iniciam os seus próprios percursos de procura pelo conhecimento.  

 

 

3.3. Competências Específicas Do Enfermeiro Especialista em ESMP  

As competências específicas do Enfermeiro Especialista em ESMP encontram-se 

distribuídas em quatro alíneas, como podemos constatar na alínea 1 do artigo 4º do Regulamento 

n.º 515/2018 de 7 de agosto. Enunciamos cada uma das competências, seguidas dos respetivos 

descritivos e da reflexão sobre a sua aquisição. 

A primeira competência “a) Detém um elevado conhecimento e consciência de si 

enquanto pessoa e enfermeiro, mercê de vivências e processos de autoconhecimento, 

desenvolvimento pessoal e profissional.” é descrita como  

“a capacidade de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal mediante a vivência 

de técnicas psicoterapêuticas e sócio terapêuticas, é central para a prática de enfermagem 

de saúde mental, visto que, ao interferir na capacidade para estabelecer uma relação 

terapêutica e desenvolver intervenções psicoterapêuticas, sócio terapêuticas, psicossociais 

e psicoeducativas condiciona os resultados esperados.”. 

O autoconhecimento é uma competência importante para os enfermeiros, como já 

refletimos anteriormente nas competências comuns, mas é fundamental para nós enquanto 

especialistas em ESMP. O descritivo desta competência destaca o seu valor na relação terapêutica 

com o destinatário dos cuidados e durante a execução das intervenções específicas desta 

especialidade, uma vez que é este autoconhecimento que nos irá permitir sermos autênticos na 

relação, tal como defenderam Chalifour (2008) e Rogers (2009). 
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Durante a fase teórica do mestrado, houve a possibilidade de desenvolver exercícios de 

awareness e de aplicar intervenções psicoterapêuticas para nos ajudar a aprofundar o nosso 

autoconhecimento e contactarmos com os nossos próprios sentimentos que muitas vezes 

rejeitamos ou compartimentalizamos. Consideramos ser da maior importância estarmos 

conscientes destes processos mentais para não comprometermos a relação terapêutica.  

Foram várias as situações que encontrámos em contexto profissional e em contexto de 

estágio, onde fomos confrontados com as nossas próprias emoções, sentimentos e experiências 

pessoais. Destaca-se uma situação em que encontrámos um antigo colega de escola (que não 

víamos há vários anos) em consulta. Foi-nos impossível evitar sentir um turbilhão de emoções e 

de pensamentos sobre o que poderia ter acontecido na vida daquela pessoa que outrora tínhamos 

conhecido. Nesta situação, ajudou-nos expor a situação a um colega de profissão, neste caso o 

Enfermeiro Orientador, e discutir os sentimentos e a possibilidade de não estarmos presentes nessa 

consulta, pois embora já tivessem passado vários anos e a pessoa pudesse não se recordar ou 

reconhecer, poderia sentir-se incomodada. Contudo, a decisão foi que deveríamos perguntar à 

pessoa se poderíamos estar presentes na consulta e, com o seu consentimento, ficámos. A 

autenticidade e o autoconhecimento, poderão ser uma grande vantagem na relação, se tivermos 

domínio dessa competência, e permitiu-nos estabelecer uma relação terapêutica única com esta 

pessoa que nos reconheceu e que ao sentir que partilhávamos um passado, foi-lhe mais fácil expor 

as suas preocupações e sentir-se compreendida. 

Como conclusão desta competência, citamos Rogers (2009, p. 57) “Se posso proporcionar 

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

para crescer, e a mudança e o desenvolvimento pessoal ocorrerão”. Esta frase evidencia 

perfeitamente a relevância desta competência na nossa praxis e a forma como ela nos permite 

colocar em prática o modelo Tidal e a teoria das Transições que adotámos, porque ajudamos o 

outro a identificar os recursos que tem ao seu dispor para ultrapassar os desafios do seu processo 

de transição. 

A segunda competência “b) Assiste a pessoa ao longo do ciclo de vida, família, grupos 

e comunidade na otimização da saúde mental.” implica que o enfermeiro especialista em ESMP 

é capaz de recolher  
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“informação necessária e pertinente à compreensão do estado de saúde mental dos 

clientes, incluindo a promoção da saúde, proteção da saúde e a prevenção da perturbação 

mental. O processo de avaliação exige a mobilização de aptidões de comunicação, 

sensibilidade cultural e linguística, técnica de entrevista, de observação do comportamento, 

de revisão dos registos, avaliação abrangente do cliente e dos sistemas relevantes”. 

Relativamente a esta competência, o projeto desenvolvido atesta a aquisição desta 

competência, no sentido em que foi necessário fazermos uma avaliação sobre as necessidades da 

comunidade em que prestávamos cuidados. A nossa experiência profissional era essencialmente 

em contexto de internamento psiquiátrico de agudos, onde foi possível observar e avaliar as 

necessidades dos clientes e da sua família, bem como o seu acompanhamento. Assim que 

começámos a ter contacto com o contexto comunitário, através da consulta externa, verificámos 

que havia dificuldade na transição do internamento para a comunidade, o que estava a aumentar a 

sobrecarga dos familiares, independentemente das intervenções psicoeducativas realizadas à 

família, que demonstravam ser pouco eficazes. Deste modo, criámos o projeto inserido neste 

relatório para responder às necessidades dos familiares. Este projeto, que é na sua índole um plano 

de cuidados de enfermagem, tinha como objetivo a promoção da saúde mental da família e assistir 

a mesma no seu processo de transição, associado à integração do seu familiar doente no seio da 

família e da comunidade, e indiretamente, assistir e facilitar a transição da pessoa com doença 

mental do contexto de internamento para o contexto comunitário, através da promoção de um 

ambiente mais empático e seguro para continuar o seu processo de recuperação. 

Implementámos o projeto durante o tempo de estágio, em que numa primeira fase 

identificámos os potenciais participantes no projeto e as suas necessidades, através de uma 

entrevista de enfermagem (com recurso à narrativa de vida e à ESC). As intervenções 

psicoterapêuticas e psicoeducativas desenvolvidas, com vista a facilitar o processo de transição 

dos familiares e a aquisição de estratégias de coping, foram planeadas com base na investigação 

realizada na RSL e com base no Padrão de Documentação de ESMP elaborado por Costa e 

colaboradores  (2018) e emitido pela OE, sendo que este último apresenta recomendações sobre 

intervenções para os vários diagnósticos e métodos de avaliação. As intervenções aplicadas foram 
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avaliadas através da observação dos participantes ao longo das sessões de modo a proceder aos 

ajustes necessários ao projeto.  

A avaliação intermédia do projeto em grupo, permitiu fazer ajustes face às expectativas dos 

familiares. A avaliação final, em entrevistas individuais e com recurso aos métodos de avaliação 

aplicados na avaliação inicial, possibilitou verificar a eficácia do projeto e a evolução dos 

participantes. 

Relativamente à terceira competência “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.” define a competência do enfermeiro especialista em 

ESMP como a  

“sistematização, análise dos dados, determinação do diagnóstico de saúde mental, 

identificação dos resultados esperados, planeamento, desenvolvimento e negociação do 

plano de cuidados com o cliente e a equipa de saúde. Prescrição dos cuidados a prestar 

baseadas na evidência, de forma a promover e proteger a saúde mental, prevenir a 

perturbação mental, minimizar o desenvolvimento de complicações, promover a 

funcionalidade e a qualidade de vida do indivíduo, tomando em consideração o ciclo vital 

e centrando a atenção nas respostas do cliente a problemas de saúde, reais ou potenciais. O 

processo de diagnóstico exige integração e interpretação dos diversos dados, diagnóstico 

diferencial, bem como pensamento crítico. Utilização da gestão de caso para coordenar 

cuidados de saúde e para assegurar a continuidade de cuidados, integrando as necessidades 

dos clientes e equipas, otimizando os resultados existentes. O método de gestão de caso 

inclui atividades como: organização, avaliação, negociação, coordenação e integração de 

serviços e benefícios para o cliente.”. 

No que nos concerne, esta competência destaca o aprofundamento necessário das 

competências já adquiridas enquanto enfermeiros de cuidados gerais, onde o nosso foco  
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orientava-se para “ajudar o ser humano a manter, melhorar e recuperar a saúde, ajudando-o a 

atingir a sua máxima capacidade funcional tão rapidamente quanto possível”. Enquanto 

especialistas em ESMP, desenvolvemos competências acrescidas que nos permitem compreender 

“os processos de sofrimento, alteração ou perturbação mental” e as consequências destes processos 

no percurso de vida, tornando-se a nossa função promover a saúde mental, prevenir a doença, 

diagnosticar e intervir nas “respostas humanas desajustadas ou desadaptadas aos processos de 

transição” (Regulamento n.º 515/2018 de 7 de agosto, p. 21427). 

Recorrendo a uma competência específica desta especialização, como a mobilização de nós 

mesmos como instrumento terapêutico, usámos as nossas vivências pessoais e profissionais na 

nossa prática clínica. Assim, planeámos e implementámos diversas atividades psicoterapêuticas 

para responder às necessidades observadas e diagnosticadas nos variados contextos.  

O projeto desenvolvido e apresentado de forma detalhada neste relatório, atesta a aquisição 

desta competência, uma vez que ele constitui um plano de cuidados elaborado para uma 

comunidade (grupo de familiares). Nele relatámos o processo de observação e de diagnóstico dos 

familiares, evidenciando o seu processo de transição e a forma como este problema comprometia 

a reinserção social da pessoa com esquizofrenia. Descrevemos as intervenções planeadas, baseadas 

em evidência (recolhida da RSL) e validadas com o Padrão de Documentação ESMP de Costa e 

colaboradores (2018). Estas intervenções foram posteriormente implementadas e os resultados 

obtidos avaliados com os instrumentos de avaliação utilizados na fase de diagnóstico. Todo este 

projeto focou-se na redução da sobrecarga do cuidador e, assim, na prevenção da doença mental, 

no empowerment dos familiares e, de forma indireta, na reinserção da pessoa com esquizofrenia 

(que estaria acolhida num ambiente mais favorável à sua recuperação). 

Ainda em contexto de estágio, foi-nos possível exercer o papel de terapeuta de referência, 

com alguns clientes que tínhamos acompanhado no internamento e que continuámos a seguir em 

consulta, facilitando a sua transição para um novo contexto e para novos desafios como a sua 

reinserção na comunidade.  

A última competência menciona que o enfermeiro especialista “d) Presta cuidados 

psicoterapêuticos, sócio terapêuticos, psicossociais, e psicoeducacionais, à pessoa ao longo do 
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ciclo de vida, mobilizando o contexto e dinâmica individual, familiar de grupo ou 

comunitário, de forma a manter, melhorar e recuperar a saúde” e é descrita como  

“a implementação das intervenções identificadas no plano de cuidados de modo a 

ajudar o cliente a alcançar um estado de saúde mental próximo do que deseja e/ ou a adaptar 

e a integrar em si mesmo a situação de saúde/doença vivida, mobiliza cuidados 

psicoterapêuticos, sócio terapêuticos, psicossociais e psicoeducacionais. 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. 

Envolve as capacidades do enfermeiro para interpretar e individualizar estratégias através 

de atividades tais como ensinar, orientar, descrever, instruir, treinar, assistir, apoiar, 

advogar, modelar, capacitar, supervisar.”  

Apresenta-se como uma característica do enfermeiro especialista em ESMP o usar-se como 

instrumento terapêutico através da mobilização de si, das suas vivências e conhecimentos 

(Regulamento n.º 515/2018 de 7 de agosto, p. 21427). 

Todo o conhecimento adquirido durante o mestrado, o aperfeiçoamento de algumas 

técnicas terapêuticas e a mobilização de conhecimentos e de experiências pessoais, fruto do 

autoconhecimento, foram fundamentais para alicerçar esta competência. 

Estas intervenções são fundamentais para a aquisição e desenvolvimento de capacidades 

necessárias para lidar com os processos de transição de forma satisfatória. Considerando o modelo 

Tidal e a teoria das Transições, é importante ajudarmos o destinatário dos cuidados a avaliar e a 

identificar as suas próprias capacidades e ferramentas que o possam ajudar a lidar com os seus 

processos de transição (atuais e futuros), desenvolvendo assim o seu empowerment.  

Durante o estágio, foi-nos possível aplicar tal conhecimento através do projeto descrito 

neste relatório, mas também em atividades com o grupo de pessoas que frequentava a Unidade de 
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Intervenção Comunitária. Prestámos cuidados sócio terapêuticos e psicossociais, com vista a 

estimular a inclusão social, através do desenvolvimento de atividades de grupo com exposição dos 

sentimentos de cada participante (por vezes com recurso a mediadores de expressão como música 

ou fotografia) e através da partilha de situações da sua vida diária. Também realizámos 

intervenções psicoterapêuticas e psicoeducacionais, para promover a saúde e hábitos de vida 

saudáveis, destacar a importância da adesão à terapêutica e a prevenção de recaídas, tanto a nível 

individual como em grupo, através de técnicas de brainstorming, atividades de culinária, 

caminhadas e sessões de relaxamento ou desenvolvimento de atividades agrícolas na horta 

terapêutica. Estas intervenções fomentaram o awareness de cada participante, estimularam 

sentimentos de pertença e diminuíram o estigma e o isolamento, com resultados surpreendentes 

(avaliados através da narrativa e da observação de comportamentos). 
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CONCLUSÃO 

Neste capítulo, encerramos o percurso que percorremos para obter tanto o grau de Mestre 

em Enfermagem como o título de Enfermeiro Especialista em ESMP.  

Com este relatório visámos demonstrar o conhecimento que adquirimos e que 

aprofundámos ao longo do mestrado e o impacto que o nosso desenvolvimento profissional e 

pessoal teve nos cuidados prestados. 

Nos últimos anos tem-se verificado uma crescente preocupação com a Saúde Mental da 

população mundial e foram estabelecidos objetivos com o foco na promoção da literacia sobre 

saúde mental, na promoção da autonomia e na reintegração das pessoas com doença mental na 

comunidade. Nesta sequência, a Europa apostou na desinstitucionalização da pessoa com doença 

mental grave e na prestação de cuidados a estas pessoas no meio comunitário. Todavia, esta 

transição revelou um aumento da sobrecarga da sociedade em Portugal.  

Enquanto enfermeiros com experiência profissional na área de saúde mental e psiquiátrica, 

esta realidade sempre nos foi palpável no momento da alta do internamento e as intervenções 

realizadas com os familiares não mostravam ser eficazes na redução da sobrecarga (ou stresse) dos 

familiares, o que dificultava a reintegração da pessoa com doença mental grave na comunidade e 

a saúde dos seus familiares.  

A nossa intervenção como enfermeiros especialistas em ESMP abrange também os 

cuidados à família e comunidade, no sentido de promover a recuperação da qualidade de vida dos 

cuidadores, que sabemos que irá contribuir (positiva ou negativamente) para a recuperação e 

estabilização da pessoa com doença mental grave na comunidade. 

Foi por possuirmos experiência em contextos de internamento (agudos e crónicos) que 

optámos por desenvolver as competências de enfermeiro especialista em ESMP e de mestre em 

contexto comunitário com um projeto dirigido aos familiares de pessoa com esquizofrenia, com o 

objetivo de reduzir a sua sobrecarga. 
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Desde o início do mestrado, fomos confrontados com a epistemologia do nosso 

conhecimento enquanto enfermeiros, o que nos levou a refletir sobre os modelos teóricos de 

enfermagem que mais se coadunavam com a nossa prática e que serviriam como fio condutor ao 

longo do nosso percurso. Escolhemos a teoria das Transições de Afaf Meleis por considerarmos 

que representa as dificuldades sentidas pela pessoa com doença mental e pela sua família em todo 

o seu ciclo de saúde-doença e por contemplar as várias componentes que contribuem para o 

(des)equilíbrio da sua saúde. Sentimos ainda a necessidade de complementar esta teoria com um 

modelo prático, que nos fornecesse diretrizes para as intervenções junto da pessoa e da família, 

pelo que optámos pelo modelo Tidal de Barker & Barker, que apela à empatia pelo outro, ao 

desenvolvimento de estratégias com o destinatário dos cuidados, enquanto enriquece o processo 

de enfermagem através da narrativa de vida, onde conseguimos compreender as condições que 

conduziram à doença (como refere a teoria das Transições), as que podem ajudar na sua 

recuperação e quais as ferramentas que estão na posse da pessoa que poderão contribuir para o seu 

regresso a um estado de equilíbrio. 

No contexto comunitário em que desenvolvemos o estágio, conhecemos e estabelecemos 

relações terapêuticas com os diversos clientes, o que nos permitiu, através das entrevistas 

realizadas em âmbito de consulta, identificar um grupo de famílias que poderiam apresentar 

sobrecarga do cuidador e delimitámos o grupo apenas a cuidadores de pessoa com esquizofrenia. 

Através da RSL realizada e do Padrão de Documentação de ESMP, definimos os 

instrumentos de avaliação (a ESC e narrativa de vida do cuidador) e delineámos as intervenções a 

serem realizadas. Estas intervenções, de cariz psicoeducacional e com dinâmicas 

psicoterapêuticas, foram agrupadas em formato de um programa constituído por oito sessões (duas 

individuais para avaliação das necessidades e dos resultados; seis de grupo para aquisição e 

desenvolvimento de estratégias), de presença obrigatória para a realização da avaliação final. 

Apesar das dificuldades encontradas durante a aplicação do programa, devido à pandemia 

por COVID-19, 12 pessoas iniciaram o programa e 7 terminaram. Através da ESC verificámos 

que 3 cuidadores apresentaram redução dos valores de sobrecarga, 2 apresentaram um aumento e 

1 manteve os resultados. Todavia, ao analisar os resultados em cada uma das componentes da ESC, 

averiguámos ainda que estes resultados poderão estar interligados a um aumento da literacia e da 

consciencialização dos participantes. Por outro lado, através da narrativa de vida, foi possível 
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apurar o sucesso do programa através da redução da tensão corporal dos cuidadores e da forma 

como caracterizavam a sua experiência relativamente à doença mental (inicialmente muito 

negativa e no final com maior compreensão e empatia), através do desenvolvimento de sensação 

de pertença e identificação com o grupo e aumento do seu conhecimento sobre a doença mental e 

sobre as estratégias que poderiam aplicar.  

Refletir sobre cada uma das competências e sobre as nossas vivências fez-nos constatar o 

quanto crescemos enquanto pessoas e enquanto profissionais. Podemos ter muita experiência na 

área, mas o mestrado e a especialização ajudam-nos a conhecer e a compreender de modo mais 

profundo os processos e os raciocínios que adotamos, a saber que teorias estamos a colocar em 

prática e nas quais nos revemos, o que melhora a qualidade dos cuidados que prestamos. 

O projeto de investigação que desenvolvemos foi um dos momentos mais importantes para 

nós ao longo do percurso deste mestrado, pois sentimos que durante o mesmo, aplicando os 

conhecimentos que adquirimos e desenvolvemos, conseguimos melhorar a vida das pessoas que 

participaram no projeto, ao capacitá-las com novas estratégias para conseguirem ultrapassar os 

desafios dos seus processos de transição, reduzindo assim a sobrecarga que sentem. 

À parte do projeto de estágio realizado que nos proporcionou a aquisição de várias das 

competências necessárias para a aquisição dos títulos a que nos propusemos, este percurso 

permitiu-nos ampliar os nossos horizontes, desenvolver o nosso juízo crítico e consolidar o nosso 

saber sobre a ética na enfermagem, as leis e a deontologia que a regem, especialmente na área de 

atuação do especialista. Desenvolvemos conhecimentos sobre políticas de saúde e de gestão de 

cuidados, aumentando a nossa compreensão sobre a saúde em Portugal, e amplificámos os mesmos 

na área da investigação. Aprendemos novas técnicas de intervenção e a relacioná-las com as teorias 

de Enfermagem. Criámos uma maior consciência e conhecimento sobre nós mesmos, sobre as 

nossas emoções e comportamentos. 

Por fim, concluímos que este mestrado nos tornou melhores pessoas e melhores 

profissionais, capacitados para prestar cuidados especializados de ESMP para ajudar a pessoa a 

recuperar a sua saúde e a ultrapassar os processos de transição, ao longo da sua vida, no seu 

contexto familiar, de grupo e comunitário. 
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Apêndice I - Revisão Sistemática da Literatura 
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RESUMO 

Objetivo: Esta revisão sistemática almejou a identificação das intervenções de enferma-

gem mais eficazes na redução da sobrecarga do cuidador e distinguir a que apresentou maior su-

cesso.  

Enquadramento: A esquizofrenia é uma doença mental crónica que não afeta apenas a 

vida da pessoa diagnosticada com esta doença, mas também a vida dos seus familiares, uma vez 

que esta doença muitas vezes aumenta o grau de dependência de terceiros. Os familiares da pessoa 

com esquizofrenia, pela sua proximidade, são frequentemente aqueles que se tornam cuidadores, 

o que poderá alterar o normal funcionamento da família e aumentar o sentimento de sobrecarga. 

Os enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiátrica têm um papel chave na ajuda aos 

cuidadores para gerirem/reduzirem a sua sobrecarga. 

Critérios de inclusão: Para esta revisão, os artigos selecionados tinham de ser sobre inter-

venções realizadas por enfermeiros com vista a reduzir a sobrecarga de cuidadores adultos de pes-

soas com esquizofrenia. Por outro lado, para serem incluídos, tinham de ser estudos experimentais 

(randomizados ou não), quase-experimentais ou estudos antes-após. 

Métodos: A pesquisa foi realizada em várias bases de dados de revistas científicas, de onde 

se destacaram a EBSCO e a B-On pela sua quantidade de artigos. Filtrámos os resultados com 

base em publicações entre 2016 e 2021, desenvolvidos em países Europeus, Latinos e da esfera 

Anglo-saxónica, e escritos em inglês, português e espanhol. Todos os artigos incluídos foram ainda 

submetidos a uma avaliação crítica de estudos, através do instrumento recomendado pelo Instituto 

Joanna Briggs.  

Resultados: A pesquisa inicial forneceu-nos 107 artigos, que após excluirmos os artigos 

repetidos e de aplicarmos os critérios de inclusão, identificámos 3 estudos quase-experimentais 

pré-teste/pós-teste para incluir na revisão. Dois destes estudos tinham grupo de controlo e todos 

eles avaliavam a eficácia da intervenção escolhida na redução da sobrecarga do cuidador. Apesar 

das intervenções estudas nestes estudos serem diferentes, em todos eles foi usada a psicoeducação 

que revelou ser eficaz. Por outro lado, todos os estudos apresentavam risco de viés de seleção e de 
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atrito, e um deles apresentava também risco de viés de desempenho, o que foi considerado durante 

a análise dos dados.  

Conclusões: Esta revisão sistemática permitiu-nos concluir que a psicoeducação tem su-

cesso na redução da sobrecarga do cuidador da pessoa com esquizofrenia, mas que é mais eficiente 

quando complementada com outras psicoterapias. Esta revisão reuniu a melhor evidência disponí-

vel sobre as intervenções de enfermagem para reduzir a sobrecarga do cuidador da pessoa com 

esquizofrenia, apesar dos resultados serem limitados ao número de estudos elegíveis. Para o futuro, 

acreditamos que este é um assunto relevante e que deveria ser estudado mais aprofundadamente.  

 

 

Palavras-Chave: Sobrecarga do Cuidador; Esquizofrenia; Enfermagem; Revisão Sistemática  
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ABSTRACT  

Objective: This systematic review aimed to identify the most effective nursing interven-

tions in reducing the caregiver’s burden and to distinguish the one that offered more success. 

Background: Schizophrenia is a chronic mental disease that changes not only the life of 

the one diagnosed with it, but also changes the life of their family, since the disease characteristics 

sometimes makes the person dependent on others. The family, by being closest, usually become 

caregivers of the person with schizophrenia, which can alter their normal family function and in-

crease the sense of burden. The nurses specialized in psychiatric and mental health have a key role 

in helping caregivers to manage/reducing their burden. 

Inclusion criteria: For this review, the included articles needed to be about interventions 

performed by nurses to reduce the burden of adult caregivers of people with schizophrenia. Also, 

to be included, they needed to be experimental studies (randomized or not), quasi-experimental or 

before-after studies. 

Methods: We conducted the search in a variety of sources of scientific or academic jour-

nals, where EBSCO and B-On were acknowledged as the ones that offered more articles. We lim-

ited the scope by publication date from 2016 to 2021, conducted in European, Latin or Anglo-

sphered countries, written in English, Portuguese, and Spanish. All the considered articles were 

evaluated with the Critical Appraisal tools of Joanna Briggs Institute. 

Results: The initial research gave an amount of 107 articles, but after excluding the re-

peated articles and applying the inclusion criteria, we identified 3 quasi-experimental pre-test/post-

test studies to be included. Two of them had control groups and all of them evaluated the efficiency 

of the chosen intervention in reducing the caregiver’s burden. Although the interventions of these 

studies were different, all of them used psychoeducation with success. All the selected studies had 

a risk of selection and attrition bias, and one of them also had risk of performance bias, which was 

considered when analysing the data. 

Conclusions: This systematic review allowed us to conclude that psychoeducation has 

success in reducing the caregiver’s burden of a person with schizophrenia, but it is more efficient 
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when complemented with other psychotherapies. This review gathered the best available evidence 

related with nursing interventions to reduce the caregiver’s burden of the person with 

schizophrenia, although its findings are limited to the reduced number of eligible studies. For the 

future, we believe that this is a relevant topic that should be more scrutinized. 

 

 

Key words: Caregiver Burden; Schizophrenia; Nursing; Systematic Review 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos a Organização Mundial de Saúde (OMS) tem preconizado a reintegração 

da pessoa com doença mental na comunidade e a promoção da literacia da população (OMS, 2013) 

e, em 2005, iniciou-se na Europa um movimento de desinstitucionalização da pessoa com doença 

mental grave focado na prestação de cuidados a partir da comunidade (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 49/2008 de 6 de março).  

Neste seguimento, em Portugal, é referido no Programa Nacional de Saúde Mental que o 

aumento da esperança média de vida e das comorbilidades a nível da saúde mental tem também 

aumentado a sobrecarga na sociedade (Programa Nacional para a Saúde Mental, 2017). Neste 

âmbito, por também ser da competência dos enfermeiros especialistas em saúde mental e 

psiquiátrica, evidencia-se a necessidade de se implementar estratégias e intervenções que 

promovam a recuperação da qualidade de vida da família e comunidade, que auxiliem os processos 

de transição destes grupos face às mudanças geradas pela reinserção da pessoa com doença mental 

no seu ambiente familiar (Regulamento n.º 515/2018 de 7 de agosto). 

A esquizofrenia é uma doença mental crónica que afeta a pessoa a nível cognitivo, 

comportamental e emocional, o que poderá causar dificuldades na aprendizagem, na manutenção 

de um emprego e nas relações sociais externas às familiares (Alves et al., 2018; American 

Psychiatric Association, 2014; Queirós et al., 2019). Estas alterações sofridas pela pessoa com 

esquizofrenia poderão torná-la dependente de terceiros e diminuir a sua vontade de viver. 

Considerando que a família é o grupo de suporte mais próximo destas pessoas, a família 

também sofre com as consequências da doença, o que poderá afetar o seu funcionamento habitual 

e causar “dificuldades a nível emocional, psicológico, físico e económico”3 (Alves et al., 2018; 

Kaya, 2018, p. 28). Assim, quanto maior o grau de dependência da pessoa com esquizofrenia, 

maior é a sobrecarga sentida pelos familiares (Kaya, 2018).  

A sobrecarga do cuidador, termo derivado do conceito inglês ‘burden’, é uma síndrome 

resultante de um contacto próximo a uma pessoa doente por longo período (Sequeira, 2009), que 

pode ser definida como um grau de pressão e ansiedade sentido pelo cuidador e apresenta 

 
3 Tradução livre: “(…) emotional, psychological, physical, and economic difficulties (…)” 
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manifestações subjetivas e objetivas, cujo impacto é sentido pelo cuidador tanto a nível da sua 

saúde física como a nível emocional, social e económico. Tem como consequência a redução da 

sua qualidade de vida e capacidade de resolução de problemas e de resposta às exigências do cuidar 

e o aumento do risco de desenvolvimento de uma perturbação mental (Alves et al., 2018; Bademli 

et al., 2017; Costa et al., 2018; Liu et al., 2020).  

É com base nos argumentos apresentados que se evidenciou a necessidade de realizar esta 

revisão sistemática de literatura, que tem como objetivos identificar que intervenções de 

enfermagem reduzem a sobrecarga do cuidador e qual ou quais destas apresentou um maior nível 

de eficácia. 

 

 

METODOLOGIA 

Para a realização desta revisão sistemática, seguiu-se a metodologia do Joanna Briggs Ins-

titute. Foi feita uma pesquisa por revisões sistemáticas pré-existentes nos últimos 3 anos em bases 

de dados como a Cochrane Database, PubMed/MEDLINE, PROSPERO e JBI Evidence Synthesis 

que não revelou resultados. 

Assim, delineou-se uma questão de revisão baseada na mnemónica PICO (Tufanaru, 

Munn, Aromataris, Campbell, & Hopp, 2020):  

Que intervenções de enfermagem são eficazes na redução da sobrecarga do cuidador da 

pessoa com esquizofrenia? 

A pesquisa foi realizada em diversas plataformas e bases de dados, nomeadamente: Coch-

rane Database, PubMed, Medline, JBI Evidence Synthesis, B-On, EBSCO, SCOPUS, Web of Sci-

ence e CINAHL.  

As palavras-chave usadas foram ‘burden’, ‘schizophrenia caregivers’ e ‘nursing interven-

tions’, separadas com o operador boleano ‘AND’ e com ‘pesquisa em abstract’. 
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Os filtros utilizados foram: publicações entre 2016 e 2021, artigos publicados em revistas 

científicas/académicas, com texto integral disponível, revistos pelos pares e desenvolvidos em pa-

íses anglo-saxónicos, europeus e latinos, com preferência pelos idiomas português, inglês e espa-

nhol.  

Dos tipos de estudos, foram considerados estudos primários de desenho experimental e 

quase-experimental em que os participantes fossem constituídos por familiares adultos cuidadores 

de pessoa com esquizofrenia e cujo objeto de estudo fossem intervenções desenvolvidas (ou pos-

síveis de ser) por enfermeiros com vista a reduzir a sobrecarga do cuidador. Foram excluídos os 

estudos que não corresponderam aos critérios de inclusão e os que não utilizaram a Escala de 

Sobrecarga do Cuidador de Zarit como instrumento de avaliação da sobrecarga do cuidador.  

 

 

Resultados 

Na pesquisa realizada para o tema 

não se encontraram em plataformas ou ba-

ses de dados revisões sistemáticas seme-

lhantes sobre o tema abordado.  

A pesquisa forneceu 107 artigos, 

que após a exclusão de artigos repetidos 

(61) e a aplicação dos critérios de inclusão 

e exclusão (58), identificámos 3 artigos para 

serem integrados na revisão. O processo de 

seleção e de inclusão dos artigos pode ser 

visualizado na figura 1, sobre a forma de um 

esquema adaptado do fluxograma PRISMA 

(Moher, Liberati, Tetzlaff, & Altman, 2009).  
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Os artigos selecionados foram avaliados através dos Instrumentos de Avaliação Crítica 

para Estudos Quase-Experimentais disponibilizados pelo Joanna Briggs Institute (Tufanaru et al., 

2020) e obtiveram parecer favorável à sua inclusão no estudo por ambos os revisores. Como se 

observa na tabela 1, os três estudos incluídos apresentam 100% de respostas positivas às questões 

1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9 e uma percentagem de 66,7% de respostas positivas nas restantes.  

Os 3 estudos incluídos para a revisão são quase-experimentais de desenho de investigação 

pré-teste/pós-teste. Dois dos estudos, incluem grupo de controlo. O objeto de estudo dos artigos 

selecionados foi a avaliação da eficácia da intervenção selecionada na redução da sobrecarga do 

cuidador da pessoa com esquizofrenia. 

Tabela 1 - Avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos 

Citação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(González-Fraile et al., 2018) Y Y Y N Y Y Y Y Y 

(Durmaz & Okanli, 2020) Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

(Ata & Doğan, 2018) Y Y Y Y N Y Y Y Y 

% 100% 100% 100% 66,7% 66,7% 100% 100% 100% 100% 

Leitura: Y=sim; N=não 
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Tabela 2 - Extração dos resultados 

 
(González-Fraile et al., 

2018) 
(Durmaz & Okanli, 2020) (Ata & Doğan, 2018) 

Objetivo do 

estudo 

Avaliar a eficácia de um 

programa de intervenção 

psicoeducacional na 

redução da sobrecarga. 

Avaliar a eficácia de duas 

intervenções na auto-eficiência 

e sobrecarga do cuidador de 

pessoa com esquizofrenia. 

Avaliar o efeito do “Brief 

Cognitive Behavioural Stress 

Management Programme” 

[BCBSMP], no estado mental, nas 

estratégias de coping face ao 

stresse e na sobrecarga do cuidador 

da pessoa com esquizofrenia. 

Desenho do 

estudo 
Quase-experimental Quase-experimental Quase-experimental 

Participantes, 

tipo e 

número 

39 participantes, maioria 

mulheres, cuidadores de 

pessoa com esquizofrenia 

durante mais de 28h 

semanais. 

21 participantes divididos em 3 

grupos (grupo 1 e 2 como 

grupos de estudo, grupo 3 como 

controlo). Participantes 

responsáveis pelo cuidado ao 

familiar e residentes na mesma 

cidade. 

71 participantes, cuidadores há 

pelo menos 3 meses, divididos 

entre grupo de estudo (36) e grupo 

de controlo (35). 

Intervenções 

Aplicação de um programa 

psicoeducativo adaptado do 

estudo REACH-II (para 

cuidadores de demência), 

em 

12 sessões semanais de 90-

120min. 

Grupo 1 [G1] faz 

psicoeducação e psicoterapia 

interpessoal [IPT] em sessões 

de 45 min, durante 12 semanas; 

G2 faz psicoeducação em 

sessões de 45 min, durante 12 

semanas; com G3 não é feita 

qualquer intervenção (grupo de 

controlo). 

Os 3 grupos foram testados no 

início do estudo, ao fim das 12 

Aplicação do BCBSMP, ao grupo 

de estudo, em sessões de 120 min, 

durante 7 semanas. O grupo de 

controlo recebeu apenas os 

cuidados standard.  

Os 2 grupos foram avaliados com 

escalas antes da intervenção e 7 

semanas após o término do 

programa. 
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semanas e 1 mês após o término 

das intervenções. 

Resultados 

Observada uma melhoria 

discreta nos resultados das 

escalas aplicadas após o 

término do programa e uma 

melhoria significativa ao 

fim de 16 meses, revelando 

um efeito moderado; boa 

aceitação do programa pelos 

cuidadores. 

Na 1ª avaliação não houve 

diferença estatística entre os 3 

grupos. Os resultados pós-teste 

apresentam melhoria 

significativa nos grupos 1 e 2, 

pelas escalas de auto-eficiência 

e de sobrecarga do cuidador, 

especialmente no G1, cujos 

resultados foram melhores do 

que no G2. 

Na 1ª avaliação, os resultados 

foram semelhantes em ambos os 

grupos. 

Após o programa, o grupo de 

estudo mostrou desenvolvimento 

de competências na resolução de 

problemas e de estratégias de 

coping e, apresentou diminuição 

dos indicadores de stresse e dos 

níveis de sobrecarga. 

Conclusões 

O programa de intervenção 

psicoeducacional revelou 

ser eficaz na redução da 

sobrecarga, da depressão e 

da ansiedade e na melhoria 

da saúde mental dos 

participantes, até 16 meses 

após a conclusão do 

programa. 

A IPT conjugada com a 

Psicoeducação demonstrou ser 

mais eficaz na melhoria da 

auto-eficiência e na redução da 

sobrecarga do cuidador, em 

comparação com o recurso 

isolado da psicoeducação. 

A aplicação do BCBSMP revelou 

ser eficaz na redução da 

sobrecarga do cuidador e dos 

indicadores de stresse, e aumentou 

a capacidade de resolução de 

problemas e as estratégias de 

coping dos cuidadores. 

 

 

Discussão 

Nos estudos selecionados, verifica-se que as intervenções aplicadas nos cuidadores foram 

eficazes na redução da sobrecarga e, apesar de cada estudo apresentar uma abordagem terapêutica 

diferente, em todos eles se destaca a eficácia da psicoeducação, seja ela usada como recurso único 

ou em complementaridade, na redução da sobrecarga do cuidador da pessoa com esquizofrenia. 



 
 

 
jul-22 | Página 76 

 

Redução da Sobrecarga do Cuidador de Pessoa com Esquizofrenia: Intervenções de Enfermagem | 

No estudo de González-Fraile e colaboradores (2018), o programa de intervenção 

psicoeducativos , adaptado do REACH-II revelou  eficácia na redução da sobrecarga e na melhoria 

da saúde mental dos participantes especialmente após 16 meses do seu término. Neste estudo, 

verifica-se a presença de viés de seleção e de desempenho por ausência de grupo de controlo, o 

que poderá levar a um aumento das estimativas do efeito da intervenção, e verifica-se também viés 

de atrito, pois há perda de participantes e não mencionam procedimentos que possam reduzir o 

enviesamento.  

No estudo de Durmaz e Okanli (2020), verifica-se que apesar de a psicoeducação ter 

produzido resultados eficazes na redução da sobrecarga dos cuidadores, quando associada à 

psicoterapia interpessoal mostrou mais ganhos nos intervenientes do estudo. No que respeita a 

possíveis vieses, neste estudo poderá existir viés de seleção, uma vez que não foi usado um método 

de randomização imprevisível, mas uma tabela numerada. Verifica-se ainda um viés de atrito, pois 

os autores não mencionam se houve perda de participantes ao longo do estudo nem que tipo de 

procedimentos utilizariam para reduzir o enviesamento.  

Por fim, no estudo de Ata e Doğan (2018), o “Brief Cognitive Behavioural Stress 

Management Programme” revelou ser eficaz na redução da sobrecarga e ainda melhorou a 

capacidade dos participantes na resolução de problemas e na procura de estratégias de coping 

eficazes. Neste estudo, verifica-se um viés de seleção, relacionado com a falta de randomização 

dos participantes, mas que é reduzido através da criação de grupos de estudo e de controlo 

homogéneos com base nas características avaliadas pelas escalas aplicadas e com base nos dados 

demográficos. Verifica-se ainda um possível viés de atrito, uma vez que o método para minimizar 

este enviesamento não é claro no estudo, apenas é possível a leitura de que houve perda de 

participantes e que os autores excluíram o mesmo número dos resultados analisados pré-teste e 

pós-teste. 
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Limitações 

Esta revisão resume as melhores evidências disponíveis relativamente às intervenções de 

enfermagem focadas na redução da sobrecarga do cuidador de pessoa com esquizofrenia, apesar 

de limitada ao reduzido número de estudos que correspondiam aos critérios de elegibilidade.  

 

 

Conclusão 

O objetivo desta revisão sistemática de literatura foi identificar que intervenções de 

enfermagem reduzem a sobrecarga do cuidador de pessoa com esquizofrenia e que tipo de 

intervenção obteve maior sucesso.  Para atingir este objetivo, realizámos pesquisas em plataformas 

e bases de dados de que resultaram 3 estudos quase-experimentais pré-teste/pós-teste. Assim, 

concluímos que a psicoeducação é uma intervenção que se encontrou presente nos estudos 

incluídos, podendo estar ou não complementada por outras psicoterapias, sendo que um dos 

estudos apresentou melhores resultados na redução da sobrecarga do cuidador quando aplicou a 

psicoeducação em complementaridade.  

 

 

Recomendações para futuros estudos 

Embora existam diversos estudos sobre a sobrecarga do cuidador de pessoa com 

esquizofrenia, quando se restringe esta pesquisa à área das intervenções de enfermagem  

verifica-se um grande défice no número de estudos. Esta é uma área relevante e que necessita de 

maior investimento pela investigação de enfermagem. 
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Anexo I – Escala de Sobrecarga do Cuidador de Zarit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escala de sobrecarga do cuidador (Sequeira, 2007, 2010, 2018) 
A ESC é uma escala que avalia a sobrecarga objectiva e subjectiva do cuidador informal.  

Leia atentamente cada uma das afirmações, e indique de que modo se aplica ao seu caso, 

colocando o sinal X no espaço que melhor corresponder à sua opinião.  

N.º Item Nunca Quase 
nunca 

Às 
vezes 

Muitas 
vezes 

Quase 
sempre 

1 Sente que o seu familiar solicita mais ajuda do que aquela que 
realmente necessita? 

     

2 Considera que devido ao tempo que dedica ao seu familiar já não 
dispõe de tempo suficiente para as suas tarefas? 

     

3 Sente-se tenso/a quando tem de cuidar do seu familiar e ainda tem 
outras tarefas por fazer? 

     

4 Sente-se envergonhado(a) pelo comportamento do seu familiar?      

5 Sente-se irritado/a quando está junto do seu familiar?      

6 Considera que a situação actual afecta de uma forma negativa a 
sua relação com os seus amigos/familiares? 

     

7 Tem receio pelo futuro destinado ao seu familiar?      

8 Considera que o seu familiar está dependente de si?      

9 Sente-se esgotado quando tem de estar junto do seu familiar?      

10 Vê a sua saúde ser afectada por ter de cuidar do seu familiar?      

11 Considera que não tem uma vida privada como desejaria devido ao 
seu familiar? 

     

12 Pensa que as suas relações sociais são afectadas negativamente 
por ter de cuidar do seu familiar? 

     

13 Sente-se pouco à vontade em convidar amigos para o(a) visitarem 
devido ao seu familiar? 

     

14 Acredita que o seu familiar espera que você cuide dele como se 
fosse a única pessoa com quem ele(a) pudesse contar? 

     

15 Considera que não dispõe de economias suficientes para cuidar do 
seu familiar e para o resto das despesas que tem? 

     

16 Sente-se incapaz de cuidar do seu familiar por muito mais tempo?      

17 Considera que perdeu o controle da sua vida depois da doença do 
seu familiar se manifestar? 

     

18 Desejaria poder entregar o seu familiar aos cuidados de outra 
pessoa? 

     

19 Sente-se inseguro acerca do que deve fazer com o seu familiar?      

20 Sente que poderia fazer mais pelo seu familiar?      

21 Considera que poderia cuidar melhor do seu familiar?      

22 Em geral sente-se muito sobrecarregado por ter de cuidar do seu 
familiar? 
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Anexo II – Exercícios Sobre Conclusões Precipitadas I 

Retirados de Moritz, Woodward, & Rocha. (n.d.). Treino Metacognitivo (TMC): TMC 2 A – 

Saltar para Conclusões I. Retrieved from UKE website: https://clinical-

neuropsychology.de/mct-psychosis-manual-portuguese/ 

 

1º Exercício: 

O que vê na seguinte imagem? Um casal de idosos? Um cálice? Ou outra coisa?  

Tem a certeza que viu tudo? 
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2º Exercício: 

Tente encontrar os detalhes/figuras nas seguintes imagens: 

  

 

O que viu na imagem da esquerda? Uma mulher nova, uma mulher idosa ou um homem com 

bigode? 

E na imagem da direita? Um cavalo ou um cavaleiro? O que acha que veria se virasse a imagem 

de cabeça para baixo? 
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Anexo III – Exercícios Sobre Conclusões Precipitadas II 

Retirados de Moritz, Woodward, & Rocha. (n.d.). Treino Metacognitivo (TMC): TMC 7 A – 

Saltar para Conclusões II. Retrieved from UKE website: https://clinical-

neuropsychology.de/mct-psychosis-manual-portuguese/ 

 

Exercício: 

Nas imagens seguintes, são fornecidos vários títulos possíveis. Procure identificar o título 

correto para a imagem. Qual o seu grau de confiança no título que escolheu? 

Discuta com o grupo os argumentos a favor da sua escolha e contra as outras hipóteses. 

Tenha em consideração pequenos pormenores da imagem que poderão ajudar a escolher o 

título correto. 

1º Exercício: 

 

 

A. O monge 

B. O bêbado 

C. O alquimista 

D. O leitor 
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2º Exercício: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. O monge 

B. O bêbado 

C. O alquimista (Johann Peter von 

Langer, 1756-1824) 

D. O leitor 

A. Quarto do criado 

B. O inválido imaginário 

C. O poeta pobre 

D. A casa dos sem-abrigo 

A. Quarto do criado 

B. O inválido imaginário 

C. O poeta pobre (Carl 

Spitzweg, 1835) 

D. A casa dos sem-abrigo 
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3º Exercício: 

 

 

 

A. A visita 

B. Absorvido em estudos 

C. O poeta 

D. Biblioteca do avô 

A. A visita (Carl Spitzweg, 1849) 

B. Absorvido em estudos 

C. O poeta 

D. Biblioteca do avô 


