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“The best way to predict your future is to create it.” 
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Resumo 

O presente relatório pretende refletir a implementação do Projeto de Intervenção “Eu 

Reaprendo-me”, enquadrado no Mestrado de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica e que 

teve como foco principal a recuperação pessoal de jovens adultos após primeiros surtos psicóticos. 

O principal objetivo deste Projeto consistiu no capacitar o jovem adulto e sua família para 

lidar com a nova realidade que se lhe impõe com a ocorrência de um problema de saúde numa fase 

crítica do seu ciclo vital, permitindo que estes assumam o controlo das decisões relativas ao seu 

próprio plano de cuidados, melhorem a sua condição de saúde e atinjam o seu maior potencial 

numa vida produtiva, na comunidade onde se inserem.  

Para tal, tendo por base o referencial teórico da Teoria das Transições de Meleis e a 

metodologia do Processo de Enfermagem, foram desenvolvidos planos de cuidados 

individualizados com recurso a taxonomias estandardizadas e indicadores de resultados sensíveis 

aos cuidados de enfermagem; indicadores estes que permitiram avaliar continuamente as 

intervenções implementadas e documentar, numa fase final, os ganhos em saúde alcançados. A 

Relação Terapêutica foi o principal alicerce dos Processos de Avaliação Diagnóstica e Intervenção 

Terapêutica desenvolvidos, durante os quais se procurou sempre estimular a participação ativa da 

pessoa, que se assumiu, em todas as fases, como coprodutora do seu próprio processo de cuidados. 

Para além disso, pretendeu-se igualmente, através da implementação do Projeto, desenvolver 

as competências comuns do Enfermeiro Especialista e as específicas do Enfermeiro Especialista 

em Saúde Mental e Psiquiátrica, bem como as competências relativas ao Grau de Mestre. 

A implementação deste projeto permitiu então ganhos para a pessoa e família ao nível do 

potencial de recuperação, bem como ganhos de aprendizagem que nos permitiram desenvolver as 

competências a que nos propusemos com a realização deste Mestrado.  

 

Palavras-chave: relação terapêutica; transições; recuperação pessoal; enfermagem   
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Abstract 
 

This report aims to reflect on the implementation of the Intervention Project "Eu Reaprendo-

me", which was part of the master's degree in Mental and Psychiatric Health Nursing and had as 

its main focus the personal recovery of young adults after first psychotic outbreaks. 

The main objective of this Project was to empower the young adult and his/her family to deal 

with the new reality imposed by the occurrence of a health problem at a critical stage of his/her 

life cycle, allowing them to take control of the decisions regarding their own care plan, improve 

their health condition and achieve their greatest potential in a productive life in the community 

where they live.  

To this end, based on the theoretical framework of Meleis' Theory of Transitions and the 

methodology of the Nursing Process, individualized care plans were developed using standardized 

taxonomies and outcome indicators sensitive to nursing care; these indicators allowed for the 

continuous assessment of the interventions and the documentation of the health gains achieved. 

The Therapeutic Relationship was the main foundation of the Diagnostic Assessment and 

Therapeutic Intervention Processes developed, during which we always tried to stimulate the 

active participation of the person, who assumed, at all stages, the role of co-producer of his/her 

own care process. 

In addition, the implementation of the Project also aimed to develop the common 

competencies of the Specialist Nurse and the specific competencies of the Specialist Nurse in 

Mental and Psychiatric Health, as well as the competencies related to the master’s degree. 

The implementation of this project thus allowed for gains for the person and family in terms 

of the potential for recovery, as well as learning gains that allowed us to develop the skills that we 

had set out to achieve with this master’s degree.  

 

Keywords: transitions; therapeutic relationship; recovery; nursing 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente relatório assume-se como o culminar do trabalho desenvolvido ao longo do 

Mestrado de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica encerrando em si, não só as 

aprendizagens desenvolvidas ao longo dos dois Ensinos Clínicos deste Mestrado, mas também os 

conhecimentos adquiridos durante o período teórico deste ciclo de estudos. 

Ao longo deste documento pretendemos demonstrar de que forma os conhecimentos teóricos 

e a aplicação prática dos mesmos nos permitiu desenvolver as competências comuns do 

Enfermeiro Especialista, as competências específicas do Enfermeiro Especialista em Saúde Mental 

e Psiquiátrica, bem como as competências relativas ao Grau de Mestre. 

O trabalho desenvolvido foi alicerçado à volta do Projeto de Intervenção “Eu Reaprendo-me”, 

que tinha como objetivo principal o incremento do Potencial de Recuperação de Jovens Adultos 

após Primeiros Surtos Psicóticos e, através do qual, pretendíamos igualmente desenvolver as 

competências acima mencionadas. 

Para além desta introdução, de uma nota final e da apresentação das referências bibliográficas, 

este relatório encontra-se dividido em 6 grandes capítulos. Com o capítulo do Enquadramento 

Concetual pretendemos apresentar os referenciais teóricos da nossa prática. No capítulo seguinte 

apresentamos aqueles que foram os objetivos e os diferentes contextos da nossa intervenção que, 

de forma coesa, contribuíram para o alcançar das metas que estabelecemos. O capítulo 4 diz 

respeito àquela que foi a opção metodológica escolhida para a construção e implementação deste 

projeto de intervenção, nomeadamente a utilização do Processo de Enfermagem nas suas 

diferentes fases. No capítulo seguinte apresentamos uma descrição da prestação de cuidados ao 

longo das várias fases dos mesmos. Os dois capítulos seguintes tentam demonstrar aqueles que 

foram os resultados deste Projeto de Intervenção, nomeadamente os resultados ou ganhos em saúde 

para a pessoa e aqueles que foram os nossos resultados de aprendizagem. 

Este trabalho foi redigido segundo o novo acordo ortográfico, seguindo as normas de 

elaboração e apresentação de trabalhos escritos do 4º Curso de Mestrado em Enfermagem em 

Associação e referenciação bibliográfica segundo a American Psychological Association, 7ª 

edição (American Psychological Association, 2020). 
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2 ENQUADRAMENTO CONCETUAL 

 

2.1 TEORIA DAS TRANSIÇÕES DE MELEIS 

 
A enfermagem possui um corpo de conhecimentos próprio que cresce tanto da teoria como da 

prática. O conhecimento teórico estimula o raciocínio e cria uma base para a compreensão da 

ciência da enfermagem, enquanto o conhecimento clínico e experiencial, isto é, a arte da 

enfermagem provém da experiência clínica dos profissionais; ambos os tipos de conhecimento são 

necessários para um cuidado de enfermagem seguro e compreensivo (Potter et al., 2017). Tal como 

sublinhado por McEwen & Wills (2019), sem teorias de enfermagem a nossa prática seria apenas 

baseada na experiência dos profissionais, o que poderia levar a que as nossas intervenções 

pudessem ser guiadas pela rotina, tradição, autoridade ou até mesmo executadas de uma forma 

arbitrária. O desenvolvimento e aplicação de teorias de enfermagem assume-se então como 

fundamental para a revisão e melhoria da prática de enfermagem, bem como para o avanço da 

profissão, conseguido através da relação cíclica entre as teorias, a prática e a investigação 

(McEwen & Wills, 2019). 

Desta forma, uma prática baseada em teorias de enfermagem ajuda  o enfermeiro a planear e 

implementar intervenções congruentes com as respostas da pessoa e da família a problemas de 

saúde, já que, para além de fornecerem uma perspetiva para avaliar a situação dos pacientes, estas 

ajudam também a organizar, analisar e interpretar os dados colhidos com base em conhecimento 

obtido e testado através da investigação científica (Potter et al., 2017).  

 

A prática de enfermagem envolve frequentemente o cuidado a pessoas e suas famílias em 

vários tipos de transições. O surgimento de doenças, a emigração, perturbações económicas, 

desastres naturais, mudanças de emprego estão entre os vários exemplos de acontecimentos que 

obrigam a períodos de transição (Im, 2011; Meleis, 2010). Contudo, a transição não é o evento em 

si, mas antes a reorientação e a redefinição pessoal que cada indivíduo passa de forma a incorporar 

as mudanças na sua vida (Bridges, 2004) citado em (Kralik et al., 2006). 
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Shumacher & Meleis (1994) citam Meleis (1975; 1985; 1986; 1991), quando a autora propõe 

as transições como um dos elementos centrais da disciplina de enfermagem, já que os contatos 

entre enfermeiro e cliente ocorrem muitas vezes durante períodos de instabilidade e de mudanças, 

mudanças estas que podem condicionar alterações na vida da pessoa e dos que lhes são 

significativos e que têm importantes implicações ao nível do bem-estar e saúde. 

As definições de transição são variáveis de acordo com o foco da disciplina, mas a maioria 

concorda que uma transição envolve a passagem por uma mudança (Kralik et al., 2006). De acordo 

com Chick & Meleis (1986, p.239-240) a transição é concetualizada como: 
“A passagem de uma fase da vida, condição, ou status para outra, é um 
conceito múltiplo que engloba os elementos de processo, tempo e 
perceção. O processo sugere fases e sequência; o período de tempo indica 
um fenómeno contínuo, mas limitado; e a perceção tem a ver com o 
significado da transição para a pessoa que o experimenta. O processo 
envolve tanto a perturbação que a transição ocasiona, como as respostas da 
pessoa a esta interferência. O período de tempo estende-se desde a primeira 
antecipação da transição até que a estabilidade no novo status tenha sido 
alcançada. A perceção da transição refletirá a forma como a ambiguidade 
do papel e a ameaça ao autoconceito são vivenciadas. Em resumo, a 
transição refere-se tanto ao processo como ao resultado de interações 
pessoa-ambiente. Pode envolver mais do que uma pessoa e está imbuído 
no contexto e na situação.”  

Através da análise de vários estudos Meleis et al. (2000), desenvolveram uma teoria de médio 

alcance, esquematizada na Figura 1, que descreve a natureza (tipos, padrões e propriedades das 

experiências de transição), as condicionantes (facilitadores e inibidores) e os padrões de resposta 

às transições (indicadores de processo e indicadores de resultado). De acordo com as autoras desta 

teoria, o conhecimento das propriedades e das condições inerentes a cada processo de transição 

conduzirá ao desenvolvimento de intervenções de enfermagem em congruência com a experiência 

única das pessoas e das suas famílias, promovendo assim respostas saudáveis à transição. 
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Figura 1 - Teoria das Transições de Meleis et al (2000) 

 

 

Tipos e padrões de transição 

Relativamente aos tipos de transição encontradas pelos enfermeiros na sua prática diária foram 

identificadas por Meleis et al. (2000) quatro categorias:  

• De desenvolvimento, que se referem a mudanças no ciclo vital (ex.: parentalidade, 

adolescência, menopausa);  

• Situacionais (ex.: alterações a nível profissional, emigração);  

• Saúde/doença, que se refere ao impacto que uma doença tem na pessoa e família (ex.: 

enfarte do miocárdio, cancro, altas hospitalares); 

• Organizacionais, referentes a mudanças nas organizações que condicionam alterações na 

vida dos seus trabalhadores e clientes (ex.: mudança de líderes, alterações nas políticas).  

Para além dos tipos de transições, à luz dos estudos analisados, as autoras sugerem que os 

enfermeiros devem considerar os padrões de todas as transições que ocorrem na vida da pessoa e 

família. Estes padrões incluem o entendimento acerca de se a pessoa está a experienciar uma 

transição única ou múltiplas transições, se as transições múltiplas ocorrem de forma sequencial ou 

simultaneamente, a extensão da sobreposição entre transições e a relação entre os diferentes 

eventos que estão a despoletar transições no cliente (Meleis et al., 2000; Shumacher & Meleis, 

1994). 
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Propriedades da transição 

Apesar da complexidade e da multidimensionalidade das transições, podem ser identificadas 

algumas propriedades comuns às experiências de transição e que se interligam num processo 

complexo. Estas incluem: 

• Consciencialização: Relacionado com a perceção, conhecimento e reconhecimento da 

experiência de transição. Apesar de ser uma propriedade importante de transição, a falta 

de manifestação de consciencialização não impede o início da experiência de transição. 

• Envolvimento: Definido como o grau pelo qual a pessoa demonstra envolvimento no 

processo de transição através de comportamentos como procura de informação, 

preparação ativa e mudança de atividades. O nível de envolvimento é influenciado pelo 

nível de consciencialização das mudanças impostas pela transição. 

• Mudança e diferença: De forma a compreender uma transição é necessário conhecer e 

descrever os efeitos e significados das mudanças envolvidas, já que estas podem estar 

associadas a eventos críticos ou que provocam desequilíbrio, perturbações relacionais ou 

na rotina da pessoa, ideias, perceções ou identidades. A diferença é outra propriedade da 

transição, que é exemplificada por expetativas não atingidas, sentir-se diferente, ser visto 

como diferente ou percecionar o mundo e outros de forma diferente. 

• Período de tempo: Todas as transições são caraterizadas por movimento e fluidez ao longo 

de um período de tempo, contudo, pode ser difícil e contraprodutivo colocar limites de 

tempo em certas experiências de transição. Ao avaliar as transições é importante 

considerar a possibilidade de fluxo e variabilidade ao longo do tempo, o que pode 

condicionar a reavaliação dos resultados. 

• Pontos críticos e eventos: Algumas transições têm associado um evento específico e 

identificável (ex.: nascimento, morte, diagnóstico de uma doença), enquanto noutras esses 

eventos específicos não são tão evidentes. Estes eventos estão muitas vezes associados a 

um aumento da consciencialização de mudança e diferença ou de um maior envolvimento 

no lidar com a experiência de transição (Meleis et al., 2000). 

 

Condicionantes da transição: facilitadores e inibidores 

Outro dos componentes da Teoria das Transições (Meleis et al., 2000), refere-se às condições 

de transição, isto é, aos seus facilitadores e inibidores que, de acordo com as autoras, se podem 

dividir em: 
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• Pessoais 

o Significados: Os significados atribuídos aos eventos que originaram a transição e ao 

processo de transição podem facilitar ou dificultar transações saudáveis. 

o Crenças culturais e atitudes: A associação de estigma a uma determinada transição 

podem inibir a expressão emocional relativa a essa mesma transição. 

o Status socioeconómico: O baixo status socioeconómico está associado a uma maior 

probabilidade de experienciar sintomas psicológicos.  

o Preparação e conhecimentos: A preparação antecipatória facilita a experiência de 

transição, enquanto a falta de preparação funciona como um inibidor. O conhecimento 

acerca do que esperar e acerca das estratégias que poderão ajudar a lidar com a 

transição estão diretamente relacionados com a preparação. 

• Condições da comunidade: Os recursos comunitários também funcionam como inibidores 

ou facilitadores das transições. Entre os elementos facilitadores incluem-se suporte de 

parceiros ou familiares; informação relevante obtidas junto de profissionais de saúde, 

livros, aulas e outro material escrito; conselhos de fontes fiáveis; role-models; respostas a 

questões. 

• Condições da sociedade: A sociedade em geral pode igualmente funcionar como um 

facilitador ou inibidor das transições. Ao atribuir uma visão estigmatizada ou estereotipada 

de uma determinada transição a sociedade pode interferir no processo de uma transição 

saudável. 

 

Padrões de resposta 

Para Meleis et al. (2000), uma transição saudável é caraterizada tanto por indicadores de 

processo como por indicadores de resultado. O estabelecimento de indicadores de processo facilita 

a avaliação precoce e a implementações de intervenções de enfermagem facilitadoras de resultados 

saudáveis. Os indicadores de processo definidos por estas autoras são: 

• Sentir-se conectado: A necessidade de se sentir e estar conectado é posta em evidência em 

muitas narrativas de transição analisadas pelas autoras. O sentir-se conectado a um 

profissional de saúde com quem se sentissem confortavelmente conectados foi 

considerado um importante indicador para uma experiência de transição positiva. 

• Interagir: A interação ajuda na descoberta, clarificação e reconhecimento do significado e 

dos comportamentos adotados em resposta a uma transição. 
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• Localizar-se e estar situado: Localizar-se e estar situado é importante para a maioria das 

transições, sendo, contudo, mais óbvio numas que noutras. 

• Desenvolver confiança e adaptar-se: O desenvolvimento de confiança manifesta-se pelo 

nível de entendimento dos diferentes processos inerentes ao diagnóstico, tratamento, 

recuperação e ao viver com limitações; pelo nível de utilização dos recursos; e no 

desenvolvimento de estratégias para lidar com a transição. 

Da análise dos estudos examinados pelas autoras emergiram dois indicadores de resultados 

que refletem um processo de transição saudável: 

• Mestria: O completar saudável de uma transição é determinado pelo grau de mestria 

demonstrado na aquisição de competências e comportamentos necessários à gestão de 

novas situações e ambientes. Os estudos analisados sugerem que a mestria envolve o 

misturar de capacidades anteriormente adquiridas com as capacidades desenvolvidas 

durante o processo de transição. Dado que a mestria se desenvolve ao longo do tempo, é 

improvável que esta seja observada numa fase inicial da transição. 

• Integração fluída de identidade: As experiências de transição caraterizam-se por uma 

reformulação da identidade. Por exemplo, no caso dos estudos realizados com emigrantes, 

ao se moverem em ambientes (políticos, culturais, sociais, etc.) diferentes, estes começam 

a integrar caraterísticas de duas (ou mais) culturas, duas (ou mais) formas de estar. São 

exemplos de situações que podem originar uma mudança de perspetiva o casamento, a 

gravidez ou uma doença pessoal ou familiar (Meleis et al., 2000). 

Tal como demonstrado pelo desenvolvimento desta teoria de médio alcance, “(…) as 

experiências de transição não são unidimensionais. Pelo contrário, cada transição é caraterizada 

pela sua própria singularidade, complexidade e multiplicidade de dimensões.” (Meleis et al., 2000, 

p.64). Conhecer as propriedades e as condições do processo de transição conduzirá ao 

desenvolvimento de intervenções de enfermagem coerentes com a singularidade das experiências 

pela pessoa e suas famílias, contribuindo assim para respostas saudáveis à transição (Meleis et al., 

2000).  

Pelo exposto, tornou-se óbvio, desde o inicio deste trabalho, que a Teoria das Transições de 

Meleis et al. (2000) forneceria um enquadramento teórico ideal à análise das experiências de dupla 

transição (de desenvolvimento e de saúde/doença) vivenciadas por jovens adultos que sofrem de 

primeiros episódios psicóticos e, por conseguinte, a aplicação de intervenções de enfermagem 

congruentes com a complexidade desta múltipla transição. 
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2.2 O JOVEM ADULTO COM PRIMEIROS SURTOS PSICÓTICOS 

 
As transições do desenvolvimento humano são fenómenos complexos e dinâmicos que 

envolvem um conjunto de fases de crescimento determinados a nível biológico e de maturações 

reguladas por normativas psicossociais. A par disso, estas transições envolvem igualmente eventos 

imprevisíveis, que podem introduzir mudanças nefastas para a saúde e bem-estar do individuo. De 

forma a implementar intervenções que sejam efetivas para o bem-estar e saúde de um indivíduo e 

da sua família, é crucial que o enfermeiro conheça e compreenda aqueles que são os atributos 

específicos de cada fase de transição do desenvolvimento (Meleis, 2010). 

Tal como defendido por Wood et al. (2018), em nenhuma outra fase da vida, à exceção talvez 

da infância, o individuo experiencia tantas e tão complexas mudanças a nível pessoal, social, 

emocional, neuroanatómico e de desenvolvimento como na entrada na idade adulta. A forma como 

se passa por esta fase da vida está dependente dos recursos pessoais, familiares e sociais de cada 

individuo, o que origina uma variedade de “caminhos” que o jovem pode percorrer até atingir a 

estabilidade da idade adulta. 

No entanto, esse “caminho” desde a dependência na infância até à independência na idade 

adulta tem vindo a mudar nas últimas décadas, sendo hoje um caminho mais longo e mais 

complicado do que alguma vez o foi na história. Há 40 anos atrás o típico jovem de 22-23 anos 

entrava na idade adulta através do casamento, da paternidade e de uma vida financeira estável (J. 

Arnett, 2006). Hoje em dia, pelo enfraquecimento das normativas sociais que marcavam a 

transição para a idade adulta, os indivíduos são obrigados a construir um significado próprio na 

sua trajetória durante esta fase (Bauman, 2011 citado por Brandão et al., 2012). 

Tal como referido por Brandão et al. (2012), o facto de se constatar que a fase de transição 

para a vida adulta se prolongou até quase aos 30 anos levou muitos autores a conferir especial 

atenção a este período, procurando distingui-lo de outras fases da vida. Apesar de não existir 

consenso em relação ao termo a utilizar (adolescência prolongada, adultos emergentes, juventude, 

entre outros), a maior parte dos autores realçam como marcas deste período a exploração, a 

experimentação, a mudança e a instabilidade. 

De acordo com Meleis (2010), de entre os teóricos na área do desenvolvimento do adulto, um 

dos mais notáveis foi Levinson. Este autor (1986) citado por Meleis (2010), propôs uma série de 

fases pelas quais cada individuo passa durante o seu desenvolvimento, distinguindo-se períodos 
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estáveis em que a pessoa faz escolhas cruciais na sua vida e períodos de transição, que podem ser 

mais ou menos instáveis. Em relação à entrada na idade adulta, Levinson (1986) citado por 

Brandão et al. (2012), refere que o período dos 17 aos 33 anos é caraterizado por um conjunto de 

mudanças e instabilidade, tanto a nível afetivo como a nível profissional, dando enfâse ao processo 

de individualização e separação da família de origem durante esta fase e à necessidade de serem 

desenvolvidas competências de responsabilidade e autonomia. 

Mais recentemente, Arnett (2000, 2006), propôs um novo período de desenvolvimento 

humano, que se situa entre os 18 e os 25 anos e que o autor denomina de adultez emergente. 

Durante este período a pessoa a pessoa abandona a dependência que carateriza a infância e 

adolescência, mas ainda não enfrenta as responsabilidades normativas da idade adulta, o que se 

traduz numa variedade de possibilidades no curso da vida, no amor, no trabalho e nas visões que 

tem do mundo. O autor justifica a necessidade de criação deste conceito nas sociedades 

industrializadas atuais devido ao aumento da idade em que, tipicamente, as pessoas se casam e têm 

filhos. 

Arnett (2006), define esta etapa do desenvolvimento como a “idade da exploração de 

identidades” (p.8), pois o indivíduo explora uma série de possibilidades numa variedade de áreas, 

sobretudo no amor e no trabalho, o que possibilita uma clarificação acerca da sua identidade, isto 

é, os indivíduos “aprendem mais acerca de quem são e o que querem da vida” (p.8); “a idade da 

instabilidade” (p.10), pois as mudanças e a exploração que os adultos emergentes fazem na área 

das relações e do trabalho fazem com que este seja um período intenso, mas também instável; “a 

idade em que se está centrado em si próprio” (p.12), em que a pessoa desenvolve capacidades para 

os aspetos da vida diária, ganha um melhor entendimento acerca de quem é e do que quer na vida 

e começa a construir uma base para a sua idade adulta; “a idade de se sentir no meio” (p.14), em 

que o individuo ainda não se sente adulto, mas também já não sente as restrições da adolescência, 

o que abre caminho à exploração e instabilidade já referidas; e “a idade das possibilidades”, pois 

está em aberto uma série de possibilidades para o futuro e em que pouco acerca da vida da pessoa 

está decidido, o que faz com que este período se caraterize pela existência de esperança e altas 

expetativas. 

De acordo com Wood et al. (2018), a passagem pelos desafios inerentes a esta fase da vida 

irá, em grande medida, influenciar a trajetória de desenvolvimento na idade adulta, já que estes 

desafios têm subjacentes importantes resultados associados à vida do adulto, tais como o viver de 

forma independente, manter relações íntimas estáveis ou atingir metas vocacionais e educacionais. 



 
 

ago-22 | Página 23 

 
   

Título | “Eu Reaprendo-me” 
Intervenção para incremento do Potencial de Recuperação em Jovens Adultos após Primeiros Surtos Psicóticos 

A presença de uma doença crónica nesta fase da vida, onde se incluem condições que afetam 

a pessoa a nível físico, intelectual ou emocional, poderão criar dificuldades acrescidas á assunção 

de papéis da vida adulta pois os jovens ou jovens adultos que são confrontados com a presença de 

uma doença crónica deparam-se com desafios adicionais (gestão da doença, complicações da 

doença, limitação nas oportunidades), desafios este que vão ter impacto no seu percurso de 

transição para a idade adulta (Wood et al., 2018).  

 

De entre as doenças crónicas que ocorrem nesta fase importa realçar as doenças mentais 

graves, pois 13,7% dos jovens adultos experienciam este tipo de perturbações (American 

Psychiatric Association, 2013 citado por Wood et al., 2018). 

 

Ao nível das perturbações mentais que ocorrem nesta fase do desenvolvimento, importa aqui 

destacar a psicose. Primeiro, porque esta é uma doença mental relativamente comum, estimando-

se que, em Portugal, a prevalência de esquizofrenia (perturbação psicótica mais usual) na 

população com idade superior a 15 anos se situe na ordem dos 0,57%, ou seja, cerca de 48042 

pessoas, no ano de 2015 (Gouveia et al., 2017; National Institute for Health and Care Excellence 

[NICE], 2020), valores estes que são concordantes com estudos realizados para população 

europeia, que apontam para uma prevalência de 0,52% nesta população (Simeone et al., 2015). 

Depois, porque o pico de incidência do primeiro episódio psicótico acontece entre o final da 

adolescência e início da idade adulta (18-24 anos), e mais de 50% dos casos, na população 

feminina, e 65% dos casos, na população masculina, são detetados antes dos 35 anos (Jongsma et 

al., 2018), uma fase da vida em que a maior parte das pessoas está em processo de transição para 

uma vida mais independente (NICE, 2014). 

Por último, e talvez o mais importante dos fatores, porque ao nível das doenças mentais, as 

psicoses e esquizofrenia serão talvez, e de acordo com Townsend & Morgan (2018), uma das mais 

incapacitantes já que, geralmente, os distúrbios no processo de pensamento e na perceção, como 

sejam os delírios e as alucinações, bem como a ocorrência de emoções desapropriadas ou com uma 

amplitude reduzida, resultam numa deterioração severa das funções sociais e ocupacionais, 

elevando igualmente o risco de suicídio ( WHO, 2010; American Psychiatric Association, 2014; 

Townsend & Morgan, 2018). Esta afirmação é corroborada por diversos estudos, como é o caso 

do Global Burden of Disease Study 2016 que, ao comparar 310 doenças e lesões a nível global, 

classificou a esquizofrenia como a 12ª doença mais incapacitante, mesmo tendo em conta a sua 
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baixa prevalência (Charlson et al., 2018; Saha et al., 2005).  Para além disso, a psicose e a 

esquizofrenia estão associadas a um considerável estigma, medo e dificuldade de compreensão por 

parte da sociedade, assistindo-se normalmente a uma exclusão social, com redução nas 

oportunidades de regressar ao mercado de trabalho ou escolar e de formar novas relações sociais, 

o que faz com que os primeiros anos após o início da doença tendam a ser particularmente caóticos 

e onde existe maior risco de suicídio (NICE, 2014).  

No entanto, e ainda que historicamente exista um pessimismo em relação ao prognóstico da 

psicose, estudos realizados nas décadas de 80-90 começaram a apontar para melhores outcomes 

com intervenções desenvolvidas numa fase precoce, durante o “período crítico” sugerido por 

Birchwood & Macmillan (1993) citados por Albert & Weibell (2019), e que se situa nos  primeiros 

3 a 5 anos da doença. Através da implementação de intervenções neste “período crítico” da psicose 

é possível não só reduzir o sofrimento e a carga que esta implica para a pessoa e seus familiares, 

como também melhorar o prognóstico a longo prazo (Albert & Weibell, 2019; Early Psychosis 

Guidelines Writing Group & EPPIC National Support Program, 2016; Perkins et al., 2005).  

Tal como referido por Townsend & Morgan (2018), apesar da grande quantidade de estudos 

e conhecimento nesta área, ainda são necessárias mais informações para se que se consiga perceber 

melhor esta patologia e a sua etiologia. Contudo, é geralmente aceite que a etiologia da psicose é 

resultante do impacto do stress e de outros fatores de risco em conjunto com uma predisposição 

biológica – Modelo de Stress Vulnerabilidade (Zubin & Spring ,1977 citado por Early Psychosis 

Guidelines Writing Group & EPPIC National Support Program, 2016). De acordo com este 

modelo, o desenvolvimento de um episódio de psicose resulta da interação entre a vulnerabilidade 

de cada pessoa e o nível de stress psicológico, biológico ou social a que esta é exposta, realçando 

assim a heterogeneidade e o processo evolutivo e dinâmico da doença (Brito, 2018). 

De acordo com Mueser & Gingerich (2020), para além  das intervenções para reduzir a 

vulnerabilidade biológica como sejam o uso de medicação antipsicótica e o controlo do abuso de 

substâncias, importa dar relevo a estratégias que reduzam o stress do meio ambiente, que 

aumentem o suporte social e as capacidades de coping da pessoa. Para além disso, a redução do 

stress a nível familiar é igualmente importante e poderá ser alcançado através de educação da 

família acerca da natureza e princípios de tratamento da doença, promoção do envolvimento 

familiar e utilização de estratégias adequadas de comunicação. Ao nível da promoção das 

capacidades de coping da pessoa que sofre de psicose, importa destacar a educação acerca da 

doença e do seu tratamento, bem como o ensino de estratégias de gestão de stress, monitorização 
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e gestão de sintomas, prevenção de recaídas e uso de capacidades sociais para aumentar o suporte 

(K. T. Mueser & Gingerich, 2020). 

Tomando em consideração os entraves que a doenças crónicas impõem à independência do 

jovem adulto, obrigando a mudanças a nível pessoal, familiar e laboral numa fase de vida só por 

si caraterizada por grande instabilidade, Potter et al. (2017), realçam que, a este nível, as 

intervenções de enfermagem se devem focar nos problemas relacionados com a identidade, com o 

estabelecimento de independência, com a reorganização de relações intimas e no seio familiar, 

bem como na área da ocupação laboral. 

Estas estratégias estão em concordância com aquelas que são as principais linhas orientadoras 

para o tratamento da psicose a nível mundial, que recomendam todas a utilização de intervenções 

psicossociais, associadas ao tratamento farmacológico (Gago, 2012).  

Pelo exposto, e tendo em conta que uma das competências específicas do EESMP consiste no 

“prestar cuidados psicoterapêuticos, sócio terapêuticos, psicossociais, e psicoeducacionais, à 

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

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

2018b, p.21430), facilmente se percebe a relevância deste profissional no cuidado à pessoa após o 

primeiro surto psicótico. 

González-Pando & Alonso-Pérez (2018), destacam mesmo o papel central das intervenções 

psicossociais e do cuidado de enfermagem especializado em saúde mental na melhoria da 

qualidade de vida e na promoção da recuperação pessoal. No entanto, estes autores realçam que é 

essencial que o EESMP entenda as pessoas a quem foi atribuído um diagnóstico, como indivíduos 

únicos, prestando atenção às suas experiências pessoais com abertura e aceitação, passando de 

uma visão mais focada na redução de sintomas, para uma abordagem que dê mais importância ao 

processo de recuperação pessoal, que vai muito além da redução dos sintomas.  

 
 

2.3 RECOVERY 

 
Tal como defendido por Meleis (2010), uma prática de enfermagem baseada num modelo de 

transições afastar-se-á de intervenções terapêuticas apenas com o objetivo de cura em vista, já que 

o retorno a um estado de completa ausência de doença poderá não ser possível. O objetivo da 

intervenção de enfermagem será que o cliente se sinta mais confortável e mais capacitado para 
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lidar com o seu problema de saúde, mas também munido de ferramentas que lhe permitam uma 

proteção e uma promoção da sua saúde no futuro. 

Esta prática de enfermagem vai ao encontro do conceito de recovery, ou recuperação pessoal, 

descrito por Anthony (1993, p.4) como  
“um processo profundamente pessoal e único de mudança de atitudes, 
valores, sentimentos, objetivos, competências e/ou papéis. É uma forma de 
viver uma vida satisfatória, esperançosa e contributiva, mesmo com 
limitações causadas por doença. A recuperação envolve o desenvolvimento 
de novos significados e objetivos na vida de uma pessoa à medida que esta 
cresce para além dos efeitos catastróficos da doença mental.” 

O significado de recuperação pessoal afaste-se assim, tal como realçado por Slade (2009), 

doutro significado de recuperação em saúde mental – a recuperação clínica. De acordo com este 

autor (2009), a recuperação clínica apresenta quatro características fundamentais: é um estado ou 

um resultado, geralmente dicotómico; é objetivo e observável; é definido pelo clínico e não pelo 

paciente; e não apresenta variações de pessoa para pessoa. Já a recuperação pessoal é entendida 

como um caminho e não como um resultado ao qual se deve chegar, e baseia-se na experiência 

individual de cada pessoa. 

Slade (2009, 2012), apresenta um quadro conceptual onde identifica quatro tarefas que o 

profissional pode apoiar no caminho da pessoa para a recuperação pessoal, nomeadamente: 

• Tarefa 1 – Criar uma identidade positiva. A primeira tarefa é criar uma identidade positiva, 

independentemente de a pessoa sofrer de doença mental. Este processo envolve a criação 

de condições para que cada pessoa consiga diferenciar o seu eu do diagnóstico da doença. 

• Tarefa 2 – Enquadrar a doença mental. Esta tarefa consiste em elaborar um significado 

satisfatório a nível pessoal que permita enquadrar a experiência de doença mental, o que 

implica compreender a experiência “como algo que faz parte da pessoa, mas que não é a 

pessoa no seu todo.” (Slade, 2009, p.11) 

• Tarefa 3 – Autogestão da doença mental. Ao enquadrar a experiência de doença mental 

cria-se um contexto em que esta é identificada como um dos desafios da vida, permitindo 

o desenvolvimento da capacidade de autogestão. Passa-se assim da orientação clínica para 

a responsabilidade pessoal através da autogestão; o que não quer dizer que a pessoa faça 

tudo sozinha, mas antes que esta seja responsável pelo seu próprio bem-estar, o que inclui 

a procura de ajuda quando necessário. 

• Tarefa 4 – Desenvolver papéis sociais valorizados. A última tarefa implica o 

desenvolvimento de papéis sociais valorizados (antigos, modificados ou novos). Estes 
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papéis geralmente não têm nada que ver com a doença mental, mas fornecem uma estrutura 

à identidade emergente da pessoa que está em recuperação. 

Estas quatro tarefas têm por base os quatro domínios chave de recuperação propostos por 

Andresen et al. (2003) citados por (Slade, 2009, 2012): esperança, uma componente de 

recuperação pessoal normalmente citada pelas próprias pessoas e que cresce à medida que se 

desenvolve uma identidade positiva; identidade, que envolve recuperar uma visão de si mesmo 

para além de ser uma pessoa com uma doença mental; significado, que envolve enquadrar a doença 

mental, através de uma compreensão pessoal da experiência da doença mental (significado direto) 

e das suas implicações para a pessoa (significado indireto); e a responsabilidade pessoal, que 

envolve o desenvolvimento de capacidades para gerir a sua própria doença e outros desafios da 

vida. 

A evolução deste conceito, bem como a reorientação dos sistemas e serviços para a sua 

promoção, surgiram pela primeira vez a partir dos apelos das pessoas com doenças mentais, que 

se encontravam insatisfeitas com os cuidados que recebiam. No entanto, apesar deste fator ter 

estado na génese do “movimento de recovery”, não é suficiente para explicar a sua base de 

evidência. Para isso, o maior contributo tem sido a vasta quantidade de estudos realizados, que 

têm vindo a colocar em questão aquele que era o conhecimento convencional em relação às 

doenças mentais, outrora percebidas como condições de saúde das quais muito poucas pessoas 

iriam alguma vez recuperar. Este corpo de conhecimentos veio demonstrar que a maior parte das 

pessoas que sofrem de doença mental conseguem não só aprender a gerir a doença ao longo do 

tempo, como até mesmo recuperar totalmente. Para além disso, estes estudos vieram confirmar 

que muitos dos processos de recovery acontecem ao longo do tempo, fora de ambientes formais 

de tratamento (Davidson, 2016). 

Estes dados, associados a relatos de recuperação pessoal na primeira pessoa e a um aumento 

de uma rede de serviços orientados para a recuperação, levaram não só à reconceptualização do 

curso da doença mental, mas também à criação de condições para que a recuperação pessoal 

começasse a ser promovida nos cuidados de saúde (Davidson, 2016). Tal como refere Slade 

(2009), existe hoje um consenso político de que o objetivo principal dos serviços de saúde mental 

é a promoção do recovery. 

No nosso país, tal como em outros países da Europa, têm sido efetuadas mudanças no sentido 

de reorganizar os serviços, de modo a privilegiar a intervenção baseada na comunidade (Martins 

et al., 2021). De facto, em Portugal, a Lei de Saúde Mental tem implícita a recuperação das pessoas 
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preferencialmente a nível comunitário, podendo ler-se num dos seus princípios que “a prestação 

de cuidados de saúde mental é promovida prioritariamente a nível da comunidade, por forma a 

evitar o afastamento dos doentes do seu meio habitual e a facilitar a sua reabilitação e inserção 

social.” (Lei nº36/98, Artigo 3º, p.1). 

Ainda assim, apesar  da evidência científica e das orientações apontarem noutro sentido, 

verifica-se ainda resistência à criação de serviços de intervenção na comunidade baseados em 

recuperação (Martins et al., 2021). 

Slade (2012), realça algumas mudanças que terão que acontecer nas práticas de trabalho para 

que estas se afastem de uma abordagem tradicional e passem a orientar-se no sentido da 

recuperação pessoal da pessoa, tais como: centrarem-se na pessoa e não no problema; basearem-

se nas capacidades, pontos-fortes e resiliência da pessoa e não na doença; promoverem a adaptação 

do profissional à pessoa e não a adaptação da pessoa ao programa; incentivarem a autogestão e o 

empowerment da pessoa, e não a sua passividade e obediência. O mesmo autor (2009), realça o 

papel do empowerment , quando afirma que as preferências, os valores e os desejos de cada pessoa 

devem ser prioritários quando o foco é a recuperação pessoal. 

Sendo assim, e tal como referido por Martins et al. (2021, p.22), a prestação de cuidados 

promotores de recovery, pressupõem que “o enfermeiro ponha de lado o modelo biomédico e a 

atitude paternalista para adotar uma postura orientada para a recuperação da pessoa, 

permitindo-lhe desempenhar um papel ativo no processo adaptativo inerente a todos os momentos 

da sua vida.” 

Ora, esta postura orientada para a participação ativa da pessoa no seu processo de recuperação 

pessoal é exatamente o que está no centro do conceito de coprodução, que pode ser entendido, tal 

como referido por Lopes (2016, p. 799), como a “prestação de serviços públicos numa relação de 

igualdade e reciprocidade entre os profissionais, as pessoas que utilizam os serviços, suas famílias 

e seus vizinhos.”. 

Este conceito assenta em seis princípios fundamentais, nomeadamente: 

• Percecionar as pessoas como parceiros iguais e ativos na conceção e prestação de 

serviços, afastando-se da visão da pessoa como recetor passivo e encargo para o 

sistema; 

• Alterar o modelo de prestação de serviços públicos centrados no défice, para uma 

abordagem que reconhece e incentiva o desenvolvimento de capacidades da pessoa; 
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• Permitir uma relação de reciprocidade da pessoa com os profissionais, num contexto 

de mútua responsabilidade; 

• Criar redes de partilha de conhecimentos entre profissionais e cidadãos; 

• Promover um esbatimento de papéis com limites bem definidos entre profissionais e 

beneficiários dos serviços, reconfigurando a forma como são desenvolvidos e prestados 

serviços; 

• Capacitar os serviços para serem catalisadores, em vez de apenas prestadores (Lopes, 

2016) 

No que se refere à saúde mental, este conceito encaminha-nos para uma abordagem em que o 

EESMP vê no utente um expert na sua própria experiência e coprodutor dos seus próprios 

cuidados, e não um “terceiro”, sem qualquer contribuição para o seu tratamento (Charnay-

Sonnek, 2018). 

Pelo exposto, e tal como defendido por Martins et al. (2021), a recuperação pessoal não deve 

ser percebida apenas como a ausência dos sintomas ou como um resultado, mas antes como “um 

processo em que a pessoa reconquista o controlo da sua vida pela reconquista da esperança, da 

autoconfiança e de uma participação social nos diferentes contextos que integra.” 

 

Ao nível de um Projeto de Intervenção que tem por base o Processo de Recuperação Pessoal, 

a Teoria da Meleis (Meleis, 2010) assume-se então como uma base teórica de grande relevo para 

a prática do EESMP, tanto no processo de avaliação diagnóstica e construção de intervenções 

individualizadas à experiência de cada pessoa, mas também na capacitação da pessoa e 

estimulação da sua participação ativa no processo de cuidados. À luz desta teoria o EESMP possui 

uma base para avaliar as propriedades da experiência de transição da pessoa a quem presta 

cuidados, nomeadamente o seu nível de consciencialização em relação à transição; o seu nível de 

envolvimento no processo de transição; as mudanças que esta transição envolve para a pessoa e a 

forma como esta encara a diferença em relação aos outros e ao mundo; o período de tempo da 

transição e a ocorrência de eventos críticos que marquem a transição, que estão muitas vezes 

associados a um aumento da consciencialização de mudança e diferença ou de um maior 

envolvimento no lidar com a experiência de transição (Meleis et al., 2000). No caso da dupla 

transição em questão a ocorrência destes eventos críticos podem ser inexistentes já que, tal como 

referido anteriormente o processo de passagem para a vida adulta é cada vez mais diluído no tempo 

e desprovido de “momentos de passagem” e pelo fato de, tal como referido por González-Pando 
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& Alonso-Pérez (2018), a psicose surgir, muitas vezes, no final de um continuum e não 

abruptamente e de forma categórica, como que se tratasse do atravessar de uma fronteira entre o 

“normal” e o “psicótico” 

Para além disso, esta teoria permite conhecer quais são os facilitadores e inibidores de uma 

transição saudável, adaptando dessa forma as intervenções que possam minimizar os inibidores e 

potenciar os facilitadores da transição, aumentando assim o potencial de recuperação. A este nível 

importa destacar as crenças culturais e atitude, já que a associação de estigma a uma determinada 

transição podem inibir a expressão emocional relativa a essa mesma transição (Meleis et al., 2000), 

fazendo parte do mandato social da profissão exatamente a “redução do estigma e promoção da 

inclusão social, com especial relevância para as pessoas que vivenciam situações de perturbações 

ou doenças mentais” (Ordem dos Enfermeiros, 2015, p. 17038). Importa igualmente destacar os 

recursos da comunidade, pois no caso das transições em questão o suporte familiar revela-se 

essencial e deve ser promovido pelo EESMP. 

Ainda de acordo com a Teoria de Meleis (Meleis, 2010), o EESMP poderá implementar 

avaliadores de processo de forma a avaliar transição e implementar intervenções facilitadores 

desse processo com vista a indicadores de resultado saudáveis, de onde destacamos a mestria, já 

que a integração de novos conhecimentos e competências, associados a antigas competências a 

partir daquela que é a experiência da pessoa, contribuirá para o assumir de um papel ativo no seu 

processo de cuidados e para o aumento do seu potencial de recuperação. 

Neste sentido, Martins et al. (2021), realçam o papel crucial do EESMP a este nível, já que a 

promoção do caráter de adaptabilidade da pessoa e do seu crescimento em direção a uma vivência 

adequada nos seus processos de mudança, são parte integrante das competências deste profissional. 

 
 

2.4 PAPEL DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA 

 
“A enfermagem de saúde mental foca-se na promoção da saúde mental e 
do bem-estar, na identificação dos riscos para a saúde mental, na prevenção 
da doença mental, no diagnóstico e na intervenção perante respostas 
humanas desajustadas ou desadaptadas aos processos de transição, 
geradores de sofrimento, alteração ou doença mental, no tratamento e 
reabilitação de pessoas com doença mental.” (Ordem dos Enfermeiros, 
2015, p.17035). 
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No contexto da recuperação pessoal, base deste Projeto de Intervenção, e a par daquelas que 

são as premissas de uma intervenção baseada no recovery, os cuidados de enfermagem têm, de 

acordo com a Ordem dos Enfermeiros (2015), o objetivo final de ajudar a pessoa a manter, 

melhorar e recuperar a sua saúde, atingindo assim a sua máxima funcionalidade no menor espaço 

de tempo possível.  

A este nível importa destacar um dos enunciados descritivos da qualidade do exercício 

profissional do enfermeiro – a adaptação. Esta implica por parte do EESMP, entre outros, a 

implementação de estratégias de empoderamento que proporcionem à pessoa o desenvolver de 

capacidades, conhecimentos e fatores de adaptação que contribuam para a redução ou eliminação 

dos riscos que decorrem da doença mental (Ordem dos Enfermeiros, 2015). 

No que concerne ao tratamento de pessoas com doença mental, as intervenções do EESMP 

têm como objetivo contribuir para a adequação das respostas da pessoa e família aos problemas 

relacionados com a sua doença, visando evitar o agravamento da situação e a desinserção social 

da  pessoa, bem como a promoção da recuperação e qualidade de vida de toda a família (Ordem 

dos Enfermeiros, 2015). 

Tal como referido por Brito (2018), tendo em conta a complexidade do processo de tratamento 

e recovery da pessoa com doença mental, e à luz do que já se realizava há várias décadas na maioria 

dos países desenvolvidos, o Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016 preconizou a criação de 

Equipas de Saúde Mental Comunitária, que deverão ter uma forte participação de enfermeiros na 

sua composição e que têm como objetivo a prestação de cuidados a um sector geo-demográfico, 

onde se inclui, entre outros, a concretização de um programa integrado para doentes mentais 

graves, com gestão de casos por terapeutas de referência (CNSM, 2008).  

Desta forma, para além da contribuição do enfermeiro para as capacidades das equipas de 

saúde mental comunitária, recai também sobre estes profissionais o desempenho do papel de 

coordenadores dos cuidados da maioria das pessoas acompanhadas pela equipa, assumindo-se 

assim como terapeutas de referência (Brito, 2018), 

Pelo exposto, no apoio às pessoas com doença mental grave, acresce-se às funções do EESMP 

respeitantes ao estabelecimento de relação terapêutica, avaliação das necessidades da pessoa e 

família, implementação e avaliação de vários tipos de intervenções e articulação organizacional, o 

papel de gestor de caso (Brito, 2018). Este é um modelo com eficácia comprovada ao qual os focos 

de atenção e competências do EESMP se adequam por completo, o que confere a este profissional 

um papel fulcral no processo adaptativo da pessoa (Brito, 2018; Macedo et al., 2019). 
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 Esta é inclusive uma das competências do EESMP, que utiliza a “metodologia de gestão de 

caso no exercício da prática clínica em saúde mental e psiquiátrica, com o objetivo de ajudar o 

cliente a conseguir o acesso aos recursos apropriados e a escolher as opções mais ajustadas em 

cuidados de saúde.” (Ordem dos Enfermeiros, 2018, p.21429). 

De forma a atingir estes objetivos o EESMP engloba na sua prática clínica a “excelência 

relacional, a mobilização de si mesmo como instrumento terapêutico e a mobilização de 

competências psioterapêuticas, psicossociais e psicoeducacionais” (Ordem dos Enfermeiros, 

2015, p.17034), que lhe permitem estabelecer uma relação de parceria e confiança com a pessoa e 

família, bem como promover o insight acerca dos problemas e a capacidade para desenvolver 

novas formas de os resolver (Ordem dos Enfermeiros, 2015). 

 

2.4.1 Relação Terapêutica e Processo de Avaliação Diagnóstica e Intervenção Terapêutica 
em Enfermagem 

 

Na verdade, e tal como defendido por Lopes (2018), é impossível prestar cuidados de 

enfermagem sem ser no contexto de uma relação. Como tal, é essencial que o enfermeiro reconheça 

que esta relação, estabelecida no contexto profissional, assume um carácter particular que 

ultrapassa largamente a simples troca de informações entre duas pessoas, possuindo igualmente 

objetivos distintos, tais como: favorecer a presença física e afetiva, assegurar que a pessoa se sinta 

compreendida, assegurar a personalização do serviço oferecido num clima de confiança, calor e 

respeito, promover a participação, aprendizagem e desenvolvimento do cliente, facilitar a 

adaptação da relação aos objetivos terapêuticos (Chalifour, 2008). 

Para a Ordem dos Enfermeiros (2015), a relação psicoterapêutica é a base sobre a qual o 

EESMP, em parceria com a pessoa, presta cuidados de índole psicoterapêutica, socioterapêutica, 

psicossocial e psicoeducativa. Esta relação implica, por parte do EESMP, o desenvolvimento de 

capacidades de autoconhecimento, de gestão emocional, de gestão sentimental e de conhecimento 

dos valores e atitudes presentes na relação, de fenómenos como a transferência, contratransferência 

e transgressão de limites. Para além disso implica igualmente a capacidade do profissional para 

mobilizar estratégias adequadas às necessidades da pessoa como base da relação que estabelece. 

De forma sintética, e de acordo com Chalifour (2008, p. 33), a relação de ajuda estabelecida 

a nível profissional, é definida como “uma interação particular entre duas pessoas, o interveniente 

e o cliente, cada um contribuindo pessoalmente para a procura e a satisfação de uma necessidade 
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de ajuda.”. Para tal, o interveniente adota um modo de estar e de fazer, e comunica-o de forma 

verbal e não verbal em função dos objetivos a alcançar; objetivos estes que estão ligados ao pedido 

do cliente e à compreensão que o profissional tem dessa dificuldade. 

O modelo geral de relação de ajuda profissional desenvolvido pelo autor supracitado é assente 

em três premissa principais. A primeira é a de que o cliente, que é a razão de ser desta relação, 

possui em si os recursos que lhe permitem desenvolver todas as suas potencialidades, estando, 

contudo, privado de os reconhecer e aproveitar plenamente. A segunda é a de que o ser humano é 

um ser de relação, isto é, “é através da qualidade das relações que estabelece com o seu ambiente 

humano e físico, que o homem percorre o seu caminho no sentido da atualização ideal dos seus 

recursos.” (Chalifour, 2008, p. 9). Por último, a de que o interveniente, através da expressão de 

todas as suas qualidades pessoais e profissionais, assume um papel “facilitador”, ajudando o 

cliente a otimizar mais facilmente os seus processos internos, o que o tornará mais apto a gerir as 

dificuldades que experiencia (Chalifour, 2008). 

Para tal, o interveniente, para além das caraterísticas humanas que possui em comum com o 

cliente, deverá igualmente possuir conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com o seu 

papel de profissional.  

Em relação aos conhecimentos, para além de um conhecimento das bases teóricas que 

sustentam a sua prática, o interveniente deverá possuir uma elevada consciência de si-mesmo de 

forma a perceber o que esta relação suscita em si e de que forma poderá utilizar as suas 

características para melhorar a qualidade da relação, isto é, como poderá fazer uso de si mesmo 

para atingir os objetivos terapêuticos. 

O modelo proposto por Chalifour (2008), preconiza igualmente que o interveniente possua 

certas habilidades de contato, de reconhecimento e interpretação de mensagens, de comunicação 

verbal e não verbal e de desenvolvimento de intervenções pertinentes. 

Ainda de acordo com Chalifour (2008, p.26), a relação de ajuda “exprime-se especialmente 

no reconhecimento do outro como pessoa total” e é manifestada através de certas atitudes do 

interveniente, nomeadamente, a compreensão empática, a autenticidade, o respeito caloroso, a 

compaixão e a esperança.    

Estas premissas assentam naquela que é um dos principais objetivos deste projeto de 

intervenção, a recuperação pessoal do jovem com primeiros surtos psicóticos. Isto é, será através 

da relação estabelecida com a pessoa e família e tendo por base qualidades pessoais, 

conhecimentos (de mim, do meu papel e de conceitos teóricos), habilidades de contacto e de 
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comunicação e adoção de comportamentos e atitudes de compreensão empática, de respeito, de 

autenticidade e de esperança que procuramos facilitar a mobilização dos recursos de cada pessoa 

e família para aumentar o seu potencial para viver uma vida satisfatória, contributiva e 

esperançosa, minimizando ou suprimindo aqueles que são os efeitos da doença. 

 

Tal como defendido por Lopes (2006), a relação enfermeiro doente é constituída por duas 

componentes distintas mas interrelacionadas: a natureza da relação, que engloba o “Processo de 

Avaliação Diagnóstica” e o “Processo de Intervenção Terapêutica em Enfermagem”, e o processo 

da relação. 

Em relação ao “Processo de Avaliação Diagnóstica”, este acontece ao longo de toda a relação 

terapêutica, nos múltiplos encontros e reencontros entre enfermeiro e doente, de forma contínua 

sistemática e dinâmica, integrando-se nos cuidados e evoluindo em direção a um maior 

entendimento da situação da pessoa bem como das mudanças promovidas pelos cuidados prestados 

até à data (Lopes, 2006, 2018). 

O processo de avaliação diagnóstica inicia-se ainda antes do enfermeiro e doente se 

conhecerem em termos formais, através da recolha de informação por parte da enfermeira e assume 

especial relevância no momento da entrevista de admissão, onde se tenta perceber aquilo que o 

doente sabe, o que o preocupa e quais são as suas estratégias e conhecimentos (Lopes, 2006). Estes 

três aspetos dão-nos acesso à situação da pessoa tal como ela a entende, à sua atitude em relação 

à doença e ao tratamento, às suas preocupações, o que nos permite priorizar e direcionar os 

cuidados. Para além disso, permite-nos focar os cuidados naquilo que a pessoa ainda é capaz de 

fazer e perceber a sua capacidade de adaptação à sua condição de saúde. Após isso, passa-se a uma 

avaliação compreensiva, onde se deve ter em conta as relações da pessoa com a família e 

comunidade onde se insere. Esta avaliação compreensiva (Lopes, 2018). 

Durante o processo de avaliação diagnóstica o enfermeiro poderá inclusive fazer uso de um 

conjunto de ferramentas (ex.: escalas) que o ajudam a objetivar a avaliação e providenciam 

informação para avaliar a eficácia das intervenções. O processo de avaliação diagnóstica resulta 

num conjunto de diagnósticos que deverão ser formulados de acordo com uma taxonomia e 

validados com o doente (Lopes, 2018). 

O “Processo de Intervenção Terapêutica de Enfermagem” é concretizado através da utilização 

de uma diversidade de instrumentos, utilização esta que é guiada a partir do conhecimento e da 
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confiança que se vai construindo e da reavaliação sistemática da situação da pessoa e família 

(Lopes, 2006). 

A relação entre o “Processo de Avaliação Diagnóstica” e o “Processo de Intervenção 

Terapêutica” é entendido com base no Processo da Relação, que compreende três fases 

sequenciais, mas com fronteiras não definidas. O início da relação, onde se desenvolve 

predominantemente o “Processo de Avaliação Diagnóstica” e que, tal como este, se carateriza por 

ter início antes de doente e enfermeiro se conhecerem e que adquire especial relevância na 

entrevista de avaliação; durante esta fase inicia-se também o “Processo de Intervenção 

Terapêutica”. O corpo da relação constitui-se pelo essencial do “Processo de Intervenção 

Terapêutica”. O fim da relação corresponde ao final da relação e assume caraterísticas diferentes 

de acordo com o prognóstico da evolução da saúde do doente (Lopes, 2006) 

Pelo exposto, e tal como defendido por Lopes (2018, p.255), o estabelecimento e 

desenvolvimento de relação terapêutica assume-se como uma competência fundamental do 

EESMP, que deve ser trabalhada de forma sistemática já que este profissional se assume ele 

mesmo como “um instrumento terapêutico.” 
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3 CARATERIZAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO  

 

Para além da aquisição de conhecimentos em contexto teórico, o Mestrado em Enfermagem 

em Saúde Mental e Psiquiátrica pressupõe a realização de dois períodos de aprendizagem em 

contexto real, onde tivemos a oportunidade de, sob supervisão e orientação, aprofundar e integrar 

na nossa prática clínica esses conhecimentos. 

De forma a suportar a nossa atividade durante este período prático, definimos um conjunto de 

objetivos que pretendíamos atingir. Objetivos estes que foram concretizados em dois Ensinos 

Clínicos consecutivos que, no seu conjunto e de forma coesa, permitiram dar resposta Projeto de 

Intervenção “Eu Reaprendo-me”, sendo através deste que, simultaneamente, foram prestados os 

cuidados e desenvolvidas as competências de especialista que nos propusemos. 

 

3.1 CARATERIZAÇÃO DOS CONTEXTOS 

 
O Ensino Clínico I [EC I] decorreu num serviço de internamento de Psiquiatria de uma 

Unidade Hospitalar pertencente a um Centro Hospitalar Universitário. Este estágio teve uma 

duração de 144h distribuídas ao longo de 6 semanas, em turnos rotativos entre manhã (08h00-

16h00) e tarde (15h30-24h00). Este serviço dá resposta a situações agudas de doença mental em 

doentes com idade superior a 18 anos, pertencentes a 7 concelhos da região onde se insere o Centro 

Hospitalar. Os cuidados aos doentes são assegurados por uma equipa multidisciplinar constituída 

por Enfermeiros, Enfermeiros Especialistas em Saúde Mental e Psiquiátrica, Médicos Psiquiatras, 

Psicólogos, Terapeutas Ocupacionais e Assistentes Técnicos. A acessibilidade ao serviço é feita 

através do Serviço de Urgência do Hospital, dos vários serviços pertencentes ao departamento 

(Consulta externa, Hospital de Dia e Equipas de Saúde Mental Comunitária), bem como dos vários 

serviços da Unidade Hospitalar. 

O Ensino Clínico II [EC II] decorreu numa Equipa de Saúde Mental Comunitária [ESMC], 

pertencente ao mesmo Departamento de Psiquiatria do serviço de internamento mencionado 

anteriormente, com duração de 336 horas distribuídas ao longo de 18 semanas. 
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A ESMC mencionada é constituída por uma equipa multidisciplinar, que inclui um EESMP, 

um Médico Psiquiatra, uma Psicóloga, uma Terapeuta Ocupacional, uma Assistente Social e uma 

Administrativa. Esta Equipa faz o seguimento e assegura os cuidados aos utentes na comunidade 

pertencentes a três concelhos e que são referenciados pelo Serviço de Internamento de Psiquiatria 

do Departamento do qual faz parte, sendo esta a forma de acessibilidade à ESMC mais relevante. 

Para além disso, a acessibilidade à ESMC é feita também através dos Cuidados de Saúde 

Primários, através da referenciação pelo Médico de Família do utente. 

O processo de cuidados baseia-se no Terapeuta de Referência ou Gestor de Caso. Neste 

modelo de cuidados é atribuído a cada cliente um gestor, que negoceia com diversos prestadores 

de serviços de forma a diminuir a fragmentação dos cuidados. Este tipo de cuidados tem como 

principais objetivos ajudar o cliente a resolver problemas, melhorar as suas capacidades sociais e 

ocupacionais, promover atividades de lazer e melhorar a independência da pessoa (Townsend & 

Morgan, 2018). 

 

3.2 CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 
O Projeto de Intervenção “Eu Reaprendo-me” foi estruturado tendo por base a fundamentação 

teórica apresentada no capítulo anterior e operacionalizado através da metodologia do Processo de 

Enfermagem, tal como será explanado no capítulo “Metodologia”.  

O principal objetivo deste projeto de Intervenção foi o de capacitar o jovem adulto e sua 

família para lidar com a nova realidade que se lhe impõe com a ocorrência de um problema de 

saúde mental numa fase crítica do seu ciclo vital, permitindo que estes assumam o controlo das 

decisões relativas ao seu próprio plano de cuidados, melhorem a sua condição de saúde e que 

atinjam o seu maior potencial numa vida produtiva, na comunidade onde se inserem. 

Para além disso, este projeto de intervenção visou a aquisição de competências enquanto 

futuro EESMP e Mestre em Enfermagem. 

3.3 POPULAÇÃO ALVO 

 
A população alvo deste Projeto de Intervenção foi planeada para incluir jovens adultos entre 

os 18 e os 29 anos com primeiros surtos psicóticos (até 3-5 anos após o primeiro surto), com 

residência na área geográfica de intervenção da ESMC onde foi realizado o EC II. 
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Após um período de avaliação inicial, onde foi discutido com todos os elementos da ESMC 

acerca das pessoas seguidas por esta equipa que poderiam fazer parte do Projeto de Intervenção 

foi efetuado contato com duas pessoas, que aceitaram integrar este Projeto. Tendo em conta as 

caraterísticas das pessoas identificadas na fase inicial, decidimos alargar a idade da população alvo 

para os 35 anos. No quadro 1 é apresentado um resumo das caraterísticas das pessoas que 

integraram o Projeto de Intervenção. 

 
  

Género 

 

Idade 

Diagnóstico 

Principal / 

Data de 1º 

Surto 

 

Habilitações 

Académicas 

 

Estado Civil 

/ Situação 

familiar 

 

Situação laboral 

 

Pessoa A 

 

Feminino 

 

34 

Psicose não 

especificada / 

Há 4 anos 

 

12º ano 

Separada / 

Vive com 

duas filhas 

menores e 

irmã maior 

de idade 

A frequentar curso 

de formação do 

Instituto de 

Emprego e 

Formação 

Profissional 

 

Pessoa B 

 

Masculino 

 

25 

Psicose não 

especificada / 

Há 2 anos 

 

9º ano 

Solteiro / 

Vive com 

pais e irmãos 

 

Desempregado 

Quadro 1 - Identificação da população alvo 
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4 METODOLOGIA 

 
O profissional de enfermagem carece, para o seu exercício, de um conjunto de instrumentos 

concetuais e empíricos. De entre os primeiros destaca-se o Processo de Enfermagem o qual 

estrutura todo o processo de cuidados e é fulcral no processo de (re)construção da disciplina e 

profissão. 

O Processo de Enfermagem assume-se assim como um processo de pensamento crítico 

exclusivo da disciplina de enfermagem que consiste num método de resolução de problemas 

dinâmico e cíclico, assente em cinco etapas, com o objetivo de diagnosticar e intervir ao nível das 

respostas humanas a problemas de saúde efetivos ou potenciais (Potter et al., 2017). Como tal, o 

Processo de Enfermagem serviu como elemento organizador de todo o Projeto de Intervenção, 

dando suporte tanto aos objetivos de aprendizagem como ao nosso processo de raciocínio clínico 

e consequente prestação de cuidados. 

Para além das competências específicas de cada fase do processo de enfermagem, procuramos 

igualmente desenvolver competências que são transversais a todas as etapas, das quais destacamos 

o desenvolvimento da “excelência relacional” (Ordem dos Enfermeiros, 2018b, p.21429). 

Na verdade, e tal como já foi referido neste relatório, não é possível prestar cuidados de 

enfermagem sem ser no contexto de uma relação, pelo que é essencial que o EESMP entenda o 

caráter particular desta relação e imprima esforços para desenvolver e implementar tarefas que lhe 

estão associadas, tais como a tomada de consciência de si, do seu papel e das bases teóricas que 

sustentam as suas intervenções, fazer uso das suas habilidades de contacto, de reconhecimento e 

interpretação de mensagens e de comunicação verbal e não verbal. Para além disso, e tendo em 

conta que a eficácia da ajuda prestada exige o reconhecimento do outro como uma pessoa total, o 

enfermeiro deve adotar e expressar atitudes de compreensão empática, de respeito, de 

autenticidade, de compaixão e de esperança (Chalifour, 2008). 

 

Tendo em conta estes pressupostos, antes de iniciar a primeira etapa do processo de 

enfermagem, e ao longo do mesmo, tornou-se essencial a realização de um processo reflexivo e 

de autoconhecimento diário no decurso dos ensinos clínicos. Este processo reflexivo desenvolvido 

ao longo dos ensinos clínicos, e que foi transversal a todo o processo de cuidados, permitiu 
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desenvolver o “elevado conhecimento e consciência de si enquanto pessoa e enfermeiro”, definida 

como uma das competências centrais do EESMP pela (Ordem dos Enfermeiros, 2018b, p.21428), 

servindo igualmente, numa fase posterior, à realização deste relatório, já que se encontra aqui 

espelhada as preocupações, os sentimentos e as estratégias utilizadas para o desenvolvimento das 

competências a que nos propusemos. 

A par deste trabalho reflexivo, realizamos uma revisão dos conteúdos lecionados em período 

teórico, com especial enfoque nas temáticas da Relação de Ajuda e do Avaliação Diagnóstica e 

Intervenção Terapêutica.  

 
 

4.1 APRECIAÇÃO INICIAL 

 

A apreciação inicial é um elemento central para conseguir planear cuidados de enfermagem 

efetivos e relevantes à condição de saúde do indivíduo/família (Doenges et al., 2019). Esta fase 

consiste num processo dinâmico pelo qual o enfermeiro, na interação com a pessoa (fonte 

primária), família, grupo, comunidade e outros profissionais de saúde (fontes secundárias) colhe, 

analisa e interpreta dados pertinentes à condição de saúde, situação e respostas humanas da pessoa 

(American Nursing Association [ANA], 2014; Potter et al., 2017; Townsend & Morgan, 2018). 

A importância desta fase do processo de cuidados é colocada em destaque na competência 

específica do EESMP definida pela Ordem dos Enfermeiros (2018b), “Assiste a pessoa ao longo 

do ciclo de vida, família, grupos e comunidade na otimização da saúde mental”, descrita como 

“recolha de 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”. 

Pela sua centralidade, foi esta uma das principais competências que procuramos desenvolver 

no EC I, o que se revelou essencial à implementação do projeto de intervenção durante o EC II, 

altura em que mobilizámos e reforçamos aprendizagens adquiridas anteriormente. 

Tal como defendido por (Lopes, 2006), o processo de avaliação diagnóstica ocorre de forma 

contínua, sistemática e dinâmica, integrando aqueles que são os cuidados de enfermagem. Este 
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processo inicia-se ainda antes do enfermeiro e doente se conhecerem formalmente e vai-se 

atualizando a cada reencontro. 

Sendo assim, podemos dizer que o início do nosso processo de avaliação diagnóstica começou 

através da colheita de dados que realizamos no processo clínico da pessoa e junto dos profissionais 

da equipa multidisciplinar, que já tinham tido contato com a pessoa, atividades estas que foram 

desenvolvidas ainda antes do primeiro contato com o doente. 

Após esta primeira colheita de dados, foi realizado o primeiro contacto com o doente no centro 

de saúde, durante o qual foi dado a conhecer os objetivos da intervenção e, em traços gerais, a 

forma como esta se iria desenrolar, ficando ao seu critério a decisão se quereria ou não participar 

neste projeto de intervenção. Após a aceitação por parte dos utentes, foi marcada a primeira sessão 

com vista a realização da colheita de dados em fonte primária, através da entrevista. 

O momento mais relevante da avaliação inicial ocorreu então através da realização de duas 

entrevistas de avaliação por utente. Apresentamos de seguida a estrutura dessas entrevistas, que 

serviu como instrumento de apoio à condução da entrevista, e não como uma regra estanque e 

rígida para o desenvolvimento da mesma. Esta estrutura teve por base os conhecimentos adquiridos 

em período teórico, nomeadamente nas Unidades Curriculares de “Avaliação Diagnóstica e 

Intervenção Terapêutica” e “Relação de Ajuda em Saúde Mental”: 

• Preparação prévia: 

o Preparação pessoal: revisão de conteúdos teóricos relevantes para a realização de 

entrevistas de avaliação; revisão das entrevistas realizadas em contexto teórico, de 

forma a tomar consciência das minhas dificuldades e sentimentos e evitá-los 

durante as entrevistas que iríamos realizar; revisão, antes de cada entrevista dos 

objetivos e da estrutura da entrevista; observação de duas entrevistas de avaliação 

diagnóstica realizadas pelo tutor. 

o Tipo de entrevista: Semi-estruturada 

o Recolha de informação prévia: outros profissionais (passagem de turno, médicos); 

processo do doente; observação. 

o Local: Local reservado; antes de cada entrevista preparávamos o espaço de forma 

a facilitar a proxémica adequada e a garantir que não existiam interrupções. 

o Forma de registo de dados: A forma de registo de dados escolhida foi a escrita. No 

início de cada entrevista pedíamos autorização à pessoa para tirar notas do que 
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iríamos falar salvaguardando que, caso sentisse necessidade, facultaria esses 

registos para sua consulta. 

o Questões éticas – Certificação do carater confidencial das informações recolhidas 

• 1ª Fase – Definição de papéis e espaços 

o Acolhimento: acolhimento da pessoa com uma atitude de respeito e simpatia. 

o Apresentação pessoal: apresentação pelo nome pessoal e função desempenhada 

o Posicionamento dos atores: As cadeiras eram colocadas de forma que duas delas 

distanciassem cerca de 75-120, com um angulo de 90 graus, onde se sentava a 

pessoa entrevistada. Uma terceira cadeira era colocada lateralmente e afastada 

cerca de 100 cm onde ficava o tutor. 

o Clarificação dos papéis, objetivos e aspetos pragmáticos da entrevista: no início de 

cada entrevista e após uma apresentação pessoal (no caso das primeiras 

entrevistas) comunicávamos à pessoa os objetivos da entrevista e a duração da 

mesma (40-45 minutos). Para além disso era assegurada a confidencialidade e 

privacidade da interação. Era fechada a porta e desligados telefones de forma a 

evitar interrupções. 

• 2ª Fase – Avaliação diagnóstica 

o Perspetiva do doente: quais os conhecimentos, pensamentos e sentimentos da 

pessoa; quais as suas preocupações; quais eram, na sua perspetiva, as suas 

capacidades e estratégias para lidar com a sua problemática 

o Perspetiva do enfermeiro: história pessoal e familiar; apresentação e postura; 

mímica, expressão e motricidade; contato e linguagem; estado de consciência – 

reflexibilidade, clareza e orientação; consciência de si; consciência do corpo; 

impulsos; vontade; humor; sentimentos; emoções; forma de pensamento; 

conteúdos do pensamento; representação e memória; senso-perceção; observação; 

medicação prescrita; efeitos dos comportamentos/sintomas sobre performance no 

trabalho ou na escola; relação e interação com outros; envolvimento da família; 

envolvimento em atividades. 

• 3ª Fase – Avaliação diagnóstica 

o Encerramento – Explicações, continuidade, compromisso. 

• 4ª Fase – Avaliação Diagnóstica 
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o Análise da interação: no final de cada entrevista realizamos uma análise da 

entrevista onde, para além de discutirmos a dinâmica da entrevista, analisamos os 

pontos fortes e a melhorar enquanto entrevistador 

o Análise dos dados: procedemos a uma análise dos dados colhidos durante a 

entrevista tentando perceber o seu significado em termos de diagnósticos de 

enfermagem. 

o Diagnóstico de acordo com taxonomias: após a análise dos dados procedemos ao 

levantamento diagnósticos de enfermagem de acordo com a taxonomia CIPE e 

NANDA-I. 

o Registo de dados e comunicação à equipa: no final de cada entrevista diagnóstica, 

procedemos ao registo da mesma no processo clínico do doente, explanando os 

dados mais relevantes, bem como os diagnósticos de enfermagem identificados. 

Esses dados eram posteriormente transmitidos à equipa durante a passagem de 

turno ou reunião de equipa. 
 

Como complemento dos dados colhidos através da entrevista de avaliação, e de forma a 

produzir indicadores de saúde relativos ao processo de recuperação pessoal foi pedido a cada um 

dos utentes, no final da segunda sessão de avaliação e na sessão de finalização do programa, que 

preenchesse a versão portuguesa da Recovery Assessment Scale [RAS-P] (Anexo I). Esta é uma 

escala de autopreenchimento composta por 24 itens, que foi validada para a língua portuguesa por 

Jorge-Monteiro & Ornelas (2016), e que é considerada uma ferramenta útil para avaliar o processo 

de recuperação pessoal de pessoas com experiências de doença mental. 

Para além disso, como forma de fazer um rastreio breve do funcionamento cognitivo e ajustar 

o programa de intervenção foi aplicada a versão Portuguesa do Mini-Mental State Examination 

(Guerreiro et al, 1994 citado por Macedo et al., 2019) (Anexo II). 

Finalmente, foi pedido a cada uma das pessoas que nomeassem dois “Objetivos de 

Recuperação”. De acordo com (Slade, 2009, 2012), os objetivos de recuperação são os sonhos e 

aspirações das pessoas, baseando-se naquilo que a pessoa quer ativamente e nos seus pontos fortes. 

Estes direcionam o foco para aquelas que são as suas aspirações e preferências, reforçam a 

pareceria entre doente e profissional em direção à recuperação pessoal e promovem o assumir de 

responsabilidade pessoal por parte da pessoa. 
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4.2 DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico de enfermagem diz respeito às respostas da pessoa, família ou comunidade a 

condições de saúde/processos vitais ou à vulnerabilidade das mesmas a essas respostas (NANDA-

I, 2018). É um processo de julgamento clínico que se baseia na informação colhida na fase de 

apreciação inicial, e que classifica problemas de saúde dentro do domínio da enfermagem. Sempre 

que possível, este processo envolve ativamente a pessoa, estando por isso em constante mutação, 

de acordo com as necessidades da mesma (Potter et al., 2017).  

De acordo com os autores supracitados (2017), a escolha de um correto diagnóstico de 

enfermagem é essencial, porque será esta a base para escolher intervenções de enfermagem 

efetivas e eficientes. Ainda de acordo estes autores (2017), para efetuar um correto juízo 

diagnóstico é necessário cumprir uma série de etapas de tomada de decisão; etapas estas que 

guiaram a nossa ação nesta fase do processo de cuidados, nomeadamente: 

• Agrupamento dos dados colhidos – A análise e interpretação dos dados colhidos na fase 

de apreciação inicial começa pela organização dessa informação em padrões de dados, que 

são um conjunto de critérios (sinais objetivos ou subjetivos, sintomas, fatores de risco) 

que, quando analisados em conjunto, iniciam a elaboração de conclusões diagnósticas 

(Potter et al., 2017). Como tal, após a colheita de dados, iniciamos a organização dos 

mesmos em padrões que nos apontavam para determinada conclusão diagnóstica. De 

acordo com Potter et al. (2017), estas conclusões devem ser comparadas com diagnósticos 

de enfermagem estandardizados para uma correta identificação da resposta da pessoa a 

um problema de saúde, pelo que recorremos à Classificação Internacional para a Prática 

de Enfermagem [CIPE] (International Council of Nurses, 2019), à Classificação de 

Diagnósticos da North American Nursing Diagnosis Association International [NANDA-

I] (Heardman & Kamitsuru, 2018), e ao Padrão Documental de Enfermagem de Saúde 

Mental e Psiquiátrica [PDESMP] (Ordem dos Enfermeiros, 2019a) para comparar os 

diagnósticos estandardizados e as características que os definem com as hipóteses 

diagnósticas que formulamos. 

• A identificação das necessidades do cliente – Muitas vezes, o cliente apresenta 

características ou fatores de risco que se aplicam a mais do que um diagnóstico, sendo que 

a interpretação dos dados permitirá selecionar entre os vários diagnósticos que poderiam 

ser aplicados aquele individuo (Potter et al., 2017). Nesta etapa, avaliamos os vários 
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diagnósticos suscetíveis de levantamento e eliminamos hipóteses irrelevantes para a 

situação específica da pessoa. 

• A formulação do diagnóstico – Depois de agrupar os dados e interpretar o seu significado, 

o objetivo será escolher o correto diagnóstico de enfermagem. Este deve focar-se na 

resposta, atual ou potencial, do cliente a uma condição de saúde, e não num evento 

fisiológico, numa complicação ou numa doença. (Potter, 2017). Na etapa final, 

estabelecemos os diagnósticos com base naquela que era a resposta da pessoa perante a 

sua condição de saúde, de acordo com a taxonomia CIPE (International Council of Nurses, 

2019) e NANDA-I (Heardman & Kamitsuru, 2018). 

 

 

4.3 PLANEAMENTO 

 
Após a identificação dos diagnósticos o enfermeiro deve priorizar esses diagnósticos, 

enumerar objetivos centrados no paciente, definir os resultados de enfermagem esperados e 

escolher as intervenções de enfermagem apropriadas a esses diagnósticos (Potter et al., 2017). Esta 

ideia é corroborada por NANDA-I (2018), ao afirmar que o enfermeiro não deve passar 

diretamente da formulação do diagnóstico para a escolha das intervenções, sem ter em 

consideração os resultados de enfermagem. Estes referem-se “a um estado, a um comportamento 

ou uma perceção demonstrada por um individuo, família ou grupo, e que são avaliados em 

resposta a intervenções de enfermagem” (Moorhead et al., 2018, p.60)  

Os objetivos e os resultados esperados servem então como um guia para o cuidado, já que é 

através da definição dos mesmos que o enfermeiro vai escolher intervenções de enfermagem 

apropriadas, bem como avaliar os cuidados de prestados e a resposta do cliente. De forma a garantir 

uma correta e eficiente definição de um resultado este deve atender a algumas características, 

nomeadamente: 

• Ser específico, isto é, ser preciso e singular em relação a um comportamento, perceção 

ou resposta fisiológica; 

• Ser mensurável, de forma a avaliar as respostas do paciente aos cuidados de 

enfermagem; 

• Ser realista e atingível, o que obriga a uma correta avaliação dos recursos do cliente, 

família e do sistema de saúde; 
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• Indicar um intervalo de tempo para ser atingido ou reavaliado. (Doenges et al., 2019; 

Potter et al., 2017) 

 

A taxonomia Nursing Outcomes Classification [NOC] (Moorhead et al., 2018), assume nesta 

fase uma especial relevância, já que apresenta uma lista sistematizada de resultados de 

enfermagem baseados na evidência e desenvolvidos a partir da prática clínica e investigação. Estes 

são compostos por um conjunto de indicadores que devem ser avaliados de forma a perceber se o 

resultado foi efetivamente atingido, sendo que essa avaliação é feita a partir de uma escala de 

Likert associada a cada indicador. A vantagem da NOC em relação a outros instrumentos de 

avaliação é o facto de estes indicadores serem extraídos de instrumentos validados e 

estandardizados e resultarem de instrumentos específicos para a prática de enfermagem (Sequeira 

& Sampaio, 2020). 

A definição dos resultados de enfermagem esperados são, de acordo com Butcher et al. (2018), 

o primeiro passo para a escolha das intervenções de enfermagem. Para além destes o enfermeiro 

deve ter em conta as características dos diagnósticos selecionados, a evidência científica que 

suporta a intervenção, a viabilidade da intervenção (custo, recursos, tempo, etc.), a aceitação por 

parte do paciente, bem como a capacidade técnica do enfermeiro que a executa. 

Tal como referido por Potter et al. (2017), é essencial que cada plano de cuidados tenha o seu 

próprio grupo de intervenções, individualizado para a sua situação particular da pessoa. Contudo, 

dado que muitas pessoas apresentam o mesmo tipo de diagnósticos, torna-se mais simples, mais 

rápido e mais eficiente escolher intervenções estandardizadas que são baseadas na evidência e que, 

de uma forma geral, estabelecem um nível de excelência para os cuidados de enfermagem. 

A este nível, para além das intervenções definidas pela CIPE (International Council of Nurses, 

2019) e pelo PDESMP (Ordem dos Enfermeiros, 2019a) para cada diagnóstico, a taxonomia 

Nursing Interventions Classification [NIC] (Butcher et al., 2010), introduz um conceito 

diferenciado já que, para cada intervenção, preconiza as atividades que a concretizam, tornando 

assim mais clara e específica a intervenção de Enfermagem (Sequeira & Sampaio, 2020). 

Sendo o princípio mais importante desta fase a individualização de um plano de cuidados às 

necessidades específicas de cada pessoa, é essencial que se estabeleça uma parceria com o cliente 

através da discussão, negociação e acordo acerca do seu plano de cuidados. Para além de uma 

estreita comunicação com cliente/família, é igualmente importante que o enfermeiro discuta 
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regularmente o plano de cuidados com os outros membros da equipa multidisciplinar (Wrycraft, 

2015; Potter et al., 2017).  

Como de forma de sistematizar a intervenção psicoterapêutica por parte do EESMP foi 

desenvolvido por (Francisco Sampaio et al., 2018), um modelo de intervenção psicoterapêutica 

em enfermagem. De acordo com este modelo, a intervenção psicoterapêutica pode utilizar 

diferentes técnicas de forma dinâmica de forma a dar resposta ao diagnóstico de enfermagem 

levantado; deve ser de breve a media duração (3 a 12 sessões); as sessões devem ter uma duração 

entre 45 a 60 minutos; e, na base da intervenção devem estar as taxonomias de enfermagem, isto 

é, um diagnóstico com base em linguagem CIPE ou NANDA-I, ao qual se dará resposta por via 

de intervenções definidas na NIC, devendo os resultados ser avaliados com recurso à NOC. 

Tendo em conta o exposto anteriormente, a metodologia que implementamos nesta fase do 

processo de cuidados foi a seguinte: 

• Elaboração em colaboração com a pessoa, de um plano de cuidados individualizado, com 

base nos diagnósticos identificados anteriormente; 

• Discussão com a pessoa e família acerca do seu plano de cuidados e objetivos da 

intervenção; 

• Priorização dos diagnósticos levantados de acordo com a situação específica da pessoa e 

dos seus próprios objetivos; 

• Definição, para cada um dos diagnósticos, de um conjunto de resultados sensíveis aos 

cuidados de enfermagem que fossem adequados para esses diagnósticos tendo por base a 

NOC (Moorhead et al., 2010), o PDESMP (Ordem dos Enfermeiros, 2019a) e as ligações 

NANDA-NOC-NIC (Johnson et al., 2013); 

• Definição, com base na CIPE (International Council of Nurses, 2019), nas NIC (Butcher 

et al., 2010), no PDESMP (Ordem dos Enfermeiros, 2019a) e nas ligações NANDA-NOC-

NIC (Johnson et al., 2013) das intervenções de enfermagem que mais se adequavam a 

esses diagnósticos; 

• Elaboração de um Programa de Intervenção Terapêutica constituído por 3 a 12 sessões, 

cada uma delas com cerca de 45 minutos. Estes Programas tiveram como referência 

programas já implementados 

• Levantamento dos recursos materiais necessários à aplicação do plano de intervenção 

terapêutica (Sala privada com 1 mesa e 3 cadeiras; computador para entrevistas de 
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avaliação e sessões no Centro de Saúde; transporte para sessões realizadas na casa do 

utente); 

• Apresentação do planeamento e objetivos da intervenção à equipa multidisciplinar, 

promovendo o seu envolvimento no processo de intervenção (APÊNDICE I). 

 

4.4 INTERVENÇÃO 

 
A quarta fase do processo de cuidados inicia-se formalmente após a construção do plano de 

cuidados baseado nos diagnósticos e resultados de enfermagem: Nesta fase serão implementadas 

as intervenções de enfermagem, baseadas em raciocínio clínico e conhecimento científico,  com 

vista a melhorar o estado de saúde do paciente (Butcher et al., 2018; Potter et al., 2017). As 

intervenções específicas do Enfermeiro Especialista de Saúde Mental e Psiquiátrica visam, de 

acordo com a Ordem dos Enfermeiros (2019), melhorar a adequação das respostas da 

pessoa/família aos problemas de Saúde Mental, de forma a evitar o agravamento da situação e a 

desinserção social, bem como a contribuir para a recuperação da pessoa e aumento da qualidade 

de vida do cliente/família. 

A preparação para a implementação das intervenções de enfermagem assegura um cuidado 

eficiente, seguro e efetivo, como tal e de acordo com Potter et al. (2017), devemos obedecer a  

cinco passos  preparatórios, nomeadamente: reavaliar o paciente, rever e plano de cuidados, 

organizar os recursos, antecipar e prevenir complicações e, por fim, implementar as intervenções 

de enfermagem.  

Durante esta fase do processo de cuidados de enfermagem, após a construção do plano de 

cuidados, foi efetuada uma reavaliação da pessoa de forma a adequar o plano de cuidados à sua 

situação atual de saúde. Após isso foram confirmados e organizados os recursos necessários à 

implementação das intervenções e antecipadas complicações que poderiam surgir (por exemplo a 

não comparência da pessoa ou a não disponibilidade do espaço reservado). Por fim foram 

implementadas as intervenções planeadas. Após cada sessão estabelecemos com a pessoa a data e 

hora da sessão seguinte, adaptando o horário à sua disponibilidade. 

Para além das sessões realizadas com cada uma das pessoas, foi realizada uma sessão com os 

familiares de referência de cada um dos utentes. Os objetivos desta sessão foram primeiramente 

transmitidos aos utentes e foi questionada acerca da sua vontade em participar nas sessões, o que 

ambos recusaram. 
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No final de cada sessão realizamos registos no processo do doente e, no final do dia, durante 

a reunião com a equipa multidisciplinar eram partilhadas informações acerca da intervenção 

realizada. 

 

4.5 AVALIAÇÃO 

 
Na última fase do processo de enfermagem determina-se se, após a aplicação dos passos 

anteriores, houve melhoria no estado de saúde do cliente/família. Os resultados de enfermagem 

estabelecidos durante o planeamento servirão nesta fase como um standard para avaliar o sucesso 

dos cuidados de enfermagem prestados (Potter et al., 2017). 

Este passo, que se desenvolve à medida que são implementadas as intervenções de 

enfermagem, serve como um feedback e um controlo acerca da necessidade de rever, manter ou 

alterar os diagnósticos que foram levantados (NANDA-I, 2018). 

Shu-Yuan et al. (2013), citados em Potter et al. (2017), apontam quatro indicadores para uma 

correta avaliação dos resultados por parte do enfermeiro: 

• Examinar os resultados, de forma contínua e sempre que se implementa uma 

intervenção; 

• Comparar os resultados alcançados com aqueles que foram os objetivos delineados na 

fase de planeamento; 

• Reconhecer os erros ou os resultados que não foram alcançados; 

• Perceber a situação atual do paciente, refletir e corrigir os erros identificados. 
 

Nesta fase, executamos então uma avaliação contínua dos resultados sensíveis aos cuidados 

de enfermagem definidos durante a fase de planeamento. Esta avaliação permitiu-nos ter uma 

noção constante acerca da situação atual de saúde da pessoa e compará-la com os objetivos 

inicialmente delineados. Associada a isso realizamos uma reflexão constante acerca das 

intervenções implementadas, o que nos permitiu corrigir e adaptar o plano de intervenção. 

Na fase final da intervenção, de forma a avaliar a satisfação dos utentes relativamente ao 

Projeto de Intervenção foi pedido que classificassem o seu grau de satisfação com o Projeto de 

Intervenção entre “1-Nada satisfeito” e “5-Completamente Satisfeito”. 
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5 PRESTAÇÃO DE CUIDADOS 

Tendo em conta as bases teóricas e a metodologia apresentada em capítulos anteriores, e tal 

como referido no capítulo 3, foram prestados cuidados de enfermagem especializada em dois 

contextos: no internamento de um serviço de psiquiatria e numa equipa de saúde mental 

comunitária.  

De forma a dar coesão aos dois contextos, e tendo em conta o tempo reduzido do primeiro 

ensino clínico, ainda que tenhamos prestados cuidados gerais e especializados a vários utentes, os 

principais objetivos do EC I foram direcionados sobretudo ao adquirir de competências ao nível 

da avaliação diagnóstica. Estes objetivos foram alcançados através da realização de colheitas de 

dados no processo dos utentes, na discussão com outros profissionais, na observação das pessoas 

em contexto de internamento numa fase aguda da sua doença, na realização de entrevistas de 

avaliação e, como é óbvio, no desenvolvimento de relação terapêutica com as pessoas a quem 

prestamos cuidados. Contudo, e apesar de formalmente serem esses os principais objetivos, em 

termos práticos este ensino clínico teve inúmeras vantagens, sem as quais, acreditamos, não 

conseguiríamos ter implementado o Projeto de Intervenção no Ensino Clínico II.  

Este ensino clínico assumiu-se assim como uma aprendizagem, que nos abriu portas à 

implementação do Projeto de Intervenção durante o EC II, o qual explanamos de seguida, de 

acordo com as várias etapas do Processo de Enfermagem.  

 

No Ensino Clínico II, munidos das competências que adquirimos no primeiro estágio e de 

acordo com a metodologia apresentada no capítulo 4, prestamos cuidados especializados de 

enfermagem a duas pessoas, assumindo o papel de Gestor de Caso, tal como é prática da ESMC 

onde decorreu o estágio. 

Após uma discussão com a equipa multidisciplinar, onde foram apresentados os principais 

objetivos do Projeto de Intervenção e a Metodologia que seria implementada (APÊNDICE I) 

foram sugeridas pela equipa duas pessoas com características da população-alvo definida.  

Antes da primeira abordagem a cada uma das pessoas efetuamos uma colheita de dados inicial 

no processo clínico e junto dos membros da equipa multidisciplinar. 

No caso da Pessoa A, encontrava-se já programada uma visita domiciliária pela ESMC, pelo 

que foi feita uma abordagem inicial durante essa visita, explicando à pessoa e família, em traços 



 
 

ago-22 | Página 51 

 
   

Título | “Eu Reaprendo-me” 
Intervenção para incremento do Potencial de Recuperação em Jovens Adultos após Primeiros Surtos Psicóticos 

gerais, os objetivos do projeto de intervenção, deixando ao seu critério se teria interesse em 

participar no mesmo, o que poderia ser discutido na sua próxima ida ao centro de saúde. 

No caso da pessoa B, a primeira abordagem foi realizada presencialmente no centro de saúde, 

tendo sido apresentados os objetivos da intervenção à pessoa e familiar e programada visita 

domiciliária para a semana seguinte, que o doente e família aceitaram. 

Desde o primeiro momento de contato, e de forma a construir uma relação terapêutica que 

desse suporte à nossa intervenção, apresentamo-nos pelo nome e função desempenhada e 

procuramos demonstrar atitudes de respeito, simpatia, autenticidade e compreensão empática.  

Ao nível da construção da relação terapêutica, importa destacar umas das principais 

dificuldades relativas à implementação deste Projeto, que foi transversal a todas as fases e que 

condicionou adaptações da nossa parte e da parte das pessoas e famílias – a fase pandémica que 

vivemos nesta altura. A utilização constante de máscaras em todos os contextos da prestação de 

cuidados, condicionou não só a utilização de expressões faciais importantes ao estabelecimento da 

relação terapêutica, como sejam o sorriso, mas também a leitura dessas expressões na pessoa. Para 

além disso, existiram duas situações que ocorreram por consequência da pandemia e que me 

marcaram especialmente. A primeira refere-se à proibição de visitas de familiares no serviço de 

internamento. Tendo em conta a fase aguda da doença e a importância que os familiares assumem 

para muitas das pessoas internadas, esta foi uma situação que considerei ter um impacto negativo 

importante para algumas das pessoas internadas. A segunda situação ocorreu durante as visitas 

domiciliárias que realizamos na fase inicial do projeto de intervenção. Tendo como objetivo iniciar 

o estabelecimento de uma relação terapêutica e observar a pessoa no seu próprio ambiente familiar, 

a utilização não só de máscara, mas de todo o equipamento de proteção individual que era 

obrigatório naquela fase da pandemia, foi uma situação que me deixou muito desconfortável e que 

condicionou os objetivos iniciais destas visitas. 

 

Após a primeira abordagem, foi concedido um período de reflexão de cerca de uma semana, 

após o qual ambas as pessoas aceitaram participar no Projeto de Intervenção, tendo sido 

programada a primeira sessão de avaliação formal no centro de saúde. 

Antes desta primeira sessão foi executada uma preparação pessoal, através de uma reflexão 

dos meus próprios sentimentos e expetativas em relação à intervenção; uma preparação dos 

recursos materiais e espaços físicos onde decorreria a intervenção, nomeadamente um gabinete 

privado e que não fosse sujeito a interrupções no centro de saúde, bem como na forma como iria 
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fazer a recolha de dados. Foi também feita uma revisão dos dados já colhidos anteriormente no 

processo clínico do doente, na discussão com a equipa multidisciplinar e durante as visitas 

domiciliárias 

Foram então, para cada uma das pessoas, realizadas duas entrevistas de avaliação diagnóstica, 

uma em cada semana, de acordo com a disponibilidade da pessoa, assumindo-se estas como o 

momento mais relevante do Processo de Avaliação Diagnóstica por nós desenvolvido. Estas 

entrevistas decorreram de acordo a metodologia apresentada no capítulo 3. 

Com o intuito de complementar a informação recolhida durante as entrevistas e ajustar as 

intervenções seguintes, foi pedido a cada uma das pessoas o preenchimento da versão portuguesa 

do Mini Exame do Estado Mental, não tendo sido observado défice cognitivo em nenhuma das 

pessoas. 

Para além disso, com o objetivo de produzir dados referentes a ganhos em saúde foi pedido a 

cada uma das pessoas que realizasse o autopreenchimento da Escala RAS-P (Jorge-Monteiro & 

Ornelas, 2016), sendo os resultados da mesma apresentados no capítulo 5. 

Tal como referido no capítulo 3, no final da segunda sessão de avaliação foi proposto a cada 

um dos doentes o estabelecimento dos “Seus Objetivos de Recuperação”. Estes tinham como 

objetivos principais estimular o envolvimento ativo dos doentes no seu projeto de recuperação 

pessoal e priorizar os diagnósticos de enfermagem resultantes do processo de avaliação 

diagnóstica. No Quadro 1 são evidenciados os objetivos de recuperação para cada uma das pessoas: 

 

 PESSOA A    PESSOA B 

“O que eu quero mesmo é não voltar a ser 
internada!” 

“Eu gostava muito de voltar a trabalhar, de fazer 
alguma coisa! E também gostava de emagrecer!” 

Quadro 2 - Objetivos de Recuperação 

 

 

Após a avaliação inicial, foram definidos e priorizados em conjunto com a pessoa os 

diagnósticos de enfermagem. No quadro 2 são apresentados os diagnósticos levantados no 

conjunto das pessoas que participaram no projeto de intervenção, exemplos de dados de avaliação 

que nos conduziram aos estabelecimento e priorização dos diagnósticos levantados, bem como as 

caraterísticas definidoras de cada diagnóstico. 

 



 
 

ago-22 | Página 53 

 
   

Título | “Eu Reaprendo-me” 
Intervenção para incremento do Potencial de Recuperação em Jovens Adultos após Primeiros Surtos Psicóticos 

Diagnósticos Dados de avaliação 
(Exemplos) 

Caraterísticas definidoras 

CIPE (cód.: 10011472): Baixa 
Autoestima 

NANDA-I (cód.: 00119): Baixa 
autoestima crónica 

 

• Pessoa A: “Eu nunca tive 

muita confiança em mim 

mesmo, já o meu ex-

companheiro me dizia isso!” 

“No outro dia na rua uma 

senhora disse-me: Olha que 

bonita! Eu sei que ela estava 

a gozar comigo!” “Eu às 

vezes visto uma roupa assim 

diferente, e depois tenho 

vergonha, não levo porque 

penso o que vão pensar!” 

• Pessoa B: “Eu estou uma 

merda!” “Estou gordo, eu 

não era assim!” 

• Familiar Pessoa A: “Ela está 

sempre a meter-se para 

baixo, acha sempre que é 

menos que os outros!”  

• Familiar Pessoa B: “Ele 

ultimamente tem muita 

vergonha de estar assim 

gordo, acho que não gosta de 

se ver ao espelho!” 

Rejeita feedback positivo; hesita 

em tentar novas experiências; 

vergonha; exagera no feedback 

negativo sobre si mesmo 

(Heardman & Kamitsuru, 2018). 

Revela opinião ou imagem 

mental de si próprio em 

dissonância com a realidade; 

revela pensamentos negativos 

sobre si ou sobre o seu 

desempenho; desvaloriza as 

perceções positivas referidas por 

outra pessoa (Ordem dos 

Enfermeiros, 2019a). 

 

 

CIPE (cód.: 10000477): 
Ansiedade 

NANDA-I (cód.: 00146): 
Ansiedade  

Pessoa A: “Tem muitos dias que 
não consigo estar no curso, 
começo a ficar assim ansiosa e 
tenho que me ir embora!” “Tem 
dias que fico mais irritada com as 
minhas filhas e elas não têm 
culpa, acho que é quando ando 
mais stressada no trabalho e 
isso!” 

Produtividade diminuída; 

irritabilidade; sensação de 

inadequação; inquietação; 

verbalização de ansiedade; 

repercussões na funcionalidade 

(Heardman & Kamitsuru, 2018; 

Francisco Sampaio et al., 2020) 
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CIPE (cód.: 10023826): 
Conhecimento sobre a doença 
comprometido 

NANDA-I (cód.: 00126): 
Conhecimento deficiente 
relacionado com o processo de 
doença 

 

Pessoa A: “Eu não sei o que são 

estas vozes, mas isto foi alguma 

coisa que alguém me fez!” “Só 

quero que isto acabe!”  

Pessoa B: “Não, não sei muito 

bem o que me aconteceu naquela 

altura que fui internado!” “Tinha 

uns pensamentos estranhos, mas 

não sei bem porquê!” “Eu acho 

que foi porque eu andava a fumar 

muita ganza!” 

Conhecimento insuficiente 

(Heardman & Kamitsuru, 2018). 

 

CIPE (cód.: 10029480): 
Aceitação do estado de saúde 
comprometida  

NANDA-I (cód.: 00071): 
Enfrentamento defensivo 
relacionado com baixo insight 

 

Pessoa A: “Eu não estou 
doente!” “Eu não estou louca!” 
“Eu não sou como aqueles que 
vêm aqui às consultas!” “Eu nem 
sei se precisava de andar aqui a 
fazer estas injeções!” 

Familiar pessoa A: “Ela não 
acredita que está doente, que isto 
é uma doença como outra 
qualquer!” 

Outros profissionais: “Doente 
revela falta de insight para a 
doença!” “Doente continua a não 
aceitar a sua condição de saúde!” 

Negação de fraquezas; negação 

de problemas; seguimento 

insuficiente do tratamento 

(Heardman & Kamitsuru, 2018). 

 

CIPE (cód.: 10008635): 
Alucinação  

 

Pessoa A: “Eu ouço duas vozes, 
um homem e uma mulher!” 
“Assim pelo tom de voz parece 
que estão a gozar comigo!” “São 
sempre vozes negativas!” “Não 
vai acreditar, mas eu até já tomo 
banho de luz apagada, com medo 
que essas pessoas me vejam!” 
“Eu já nem consigo ir ao curso, 
bem que me tento abstrair, mas 
estão sempre lá!” 

A pessoa verbaliza perceção 
sensorial (auditiva) que é 
experienciada sem que exista um 
estímulo físico que envolva 
qualquer destas modalidades 
sensoriais (Gonçalves et al., 
2020a; Ordem dos Enfermeiros, 
2019) 

CIPE (cód.: 10005692): Delírio Pessoa A: “As pessoas na rua 
estão sempre a falar de mim! 

Verbalização de crenças sem 
fundamentação na realidade, 
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 Acham que eu não percebo, mas 
eu sei!” “Isto foi alguém que me 
fez isto, que me enfiou estas 
vozes na cabeça, eu não sei 
como, mas acho que sei quem 
foi!” 

Familiar Pessoa A: “Ela já me 

pede para eu ir fazer compras 

para ela, porque as pessoas estão 

sempre a olhar para ela e a falar 

dela!” 

 

irremovível pela lógica, com 
prejuízo nas atividades de vida 
(Gonçalves et al., 2020b) 

CIPE (cód.: 10002137): Abuso 
de álcool 

Pessoa A: “Tenho bebido!” “Às 
vezes era só um copo, mas 
quando ando mais stressada com 
isto tudo já tenho bebido uma 
garrafa sozinha!” “Esta semana 
bebi quase todos os dias!“ “Bebo 
quando estou de folga no dia a 
seguir! Mas agora tem sido quase 
todos os dias, para descontrair!” 

Familiar Pessoa A: “Ela bebe e 
bebe bem, ela pensa que eu não 
sei, mas eu já vi lá as garrafas! 
Ela normalmente tenta esconder 
porque tem vergonha!” 

Consumo excessivo de álcool; 
avaliação de si mesmo como 
sendo necessário reduzir o 
consumo de álcool; 
reconhecimento de que os outros 
estão preocupados com o seu 
consumo; sentimento de culpa 
provocado pelo consumo do 
álcool (Seabra & Sequeira, 2020) 

CIPE (cód.: 10022043): Padrão 
de exercício comprometido 

NANDA-I (cód.: 00168): Estilo 
de vida sedentário 

Pessoa B: “Não tenho feito 
nada!” “Fico só lá por casa! 
Levanto-me e depois fico por lá, 
no sofá e isso!” “Antes andava de 
bicicleta, podia começar a 
andar!” 

Atividade física diária inferior à 
recomendada para o género e a 
idade; falta de condicionamento 
físico; preferência por atividades 
com pouco exercício físico 
(Heardman & Kamitsuru, 2018) 

CIPE (cód.: 10012647): 
Processo de coping 
comprometido 

NANDA-I (cód.: 00069): 
Enfrentamento ineficaz 

Pessoa A: “Há dias que ando 
assim mais stressada e aí bebo 
mais!” “Antes ouvia música e às 
vezes ainda oiço…” “Quando as 
vozes estão mais intensas bebo 
mais porque assim elas passam, 

Estratégia de coping ineficazes; 
abuso de substâncias; doença 
frequente; incapacidade para 
lidar com uma situação 
(Heardman & Kamitsuru, 2018). 
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mas parece que no dia a seguir 
ainda estão piores!” 

Familiar Pessoa A: “Há dias que 

ainda anda mais descontrolada!” 

“Anda sempre nisto, anda melhor 

ali uns tempos e depois começa a 

descontrolar-se.” 

Pessoa B: “Antes saía de casa e 

estava com amigos, agora fico 

mais em casa e saio pouco.” 

CIPE (cód.: 10025278): 
Disponibilidade para tomada de 
decisão efetiva 

NANDA-I (cód.: 00184): 
Disposição para poder de decisão 
aumentado 

 

 

Pessoa B: “Eu quero começar a 

trabalhar!” “Não posso estar a 

vida toda assim!” “Tenho que 

começar a fazer qualquer coisa, 

sim!” “Eu quero ficar melhor!” 

“Tenho que ir à procura de 

trabalho! Tenho que ver como é 

que vou fazer isso!” 

Familiar Pessoa B: “Ele sente 

falta de ajudar também!” “A 

família está lá sempre para ele, 

mas ele quer ajudar também! 

Desde que isto aconteceu nunca 

mais fez nada!” 

Expressa desejo de aumentar a 

coerência das decisões com a 

meta; expressa desejo de 

fortalecer a tomada de decisão; 

expressa desejo de aumentar a 

coerência das decisões com 

valores  (Heardman & 

Kamitsuru, 2018) 

 

CIPE (Cód.: 10023078): 
Processo familiar comprometido  

NANDA-I (Cód.: 00058): 
Disposição para processos 
familiares melhorados  

Pessoa A: “Às vezes já nem me 

apetece falar com a minha mãe 

porque ela não percebe! Ela 

ajuda-me muito, mas tem 

dias…” “A minha mãe acha que 

isto é fácil, mas não é! Às vezes 

queria que ela sentisse o que eu 

sinto para ver como é!” 

Expressa desejo de melhorar a 

resiliência familiar; expressa 

desejo de melhorar a dinâmica 

familiar; expressa desejo de 

melhorar o padrão de 

comunicação (Heardman & 

Kamitsuru, 2018). O sistema 

familiar não se consegue adaptar 



 
 

ago-22 | Página 57 

 
   

Título | “Eu Reaprendo-me” 
Intervenção para incremento do Potencial de Recuperação em Jovens Adultos após Primeiros Surtos Psicóticos 

Familiar Pessoa A: “Eu já lhe 

disse que também tenho 

problemas, se ela tem uma 

doença eu também tenho!” “Eu 

estou cá para o que der e vier, 

mas há dias que não é fácil!” 

Familiar Pessoa B: “Mas afinal 

aquilo que lhe aconteceu foi 

mesmo o quê?” “A família dele 

está cá para tudo, nós às vezes só 

não sabemos como fazer 

melhor!” 

construtivamente à crise 

(Carvalho et al., 2020) 

Quadro 3 - Diagnósticos, dados de avaliação e caraterísticas definidoras 

Após a fase de estabelecimento e priorização de diagnósticos, foram definidos os objetivos 

relativos a cada um dos diagnósticos, os indicadores de avaliação, bem como as intervenções que 

seriam implementadas com vista ao atingir dos objetivos. No quadro 3 são apresentados os dados 

de planeamento. 

 

Diagnósticos Objetivos Indicadores Intervenções 

CIPE (cód.: 
10011472): Baixa 
Autoestima 

NANDA-I (cód.: 
00119): Baixa 
autoestima 
crónica 

 

• Até à 4ª sessão 

manifestar 

aceitação de 

elogios por outros; 

• Até ao final do 

programa de 

intervenção 

verbalizar nível de 

confiança positivo. 

 

NOC 1205 – Autoestima: 

• Ind. 120501: 

Verbalização de 

autoaceitação 

• Ind. 120505: 

Descrição de si 

mesma 

• Ind. 120518: 

Descrição de orgulho 

de si mesmo 

• Ind. 120512: 

Aceitação dos 

cumprimentos dos 

• NIC 5400 Fortalecimento da 

autoestima 

• NIC 5240 Aconselhamento 

• NIC 4700 Reestruturação 

cognitiva 

• NIC 5270 Executar apoio 

emocional 

• NIC 4920 Escutar ativamente 

• NIC 5220 Melhora da imagem 

corporal (Moorhead et al., 

2010) 
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outros (Moorhead et 

al., 2010) 

 

• Executar intervenção 

psicoeducativa (Franscisco 

Sampaio & Sequeira, 2020) 

CIPE (cód.: 
10000477): 
Ansiedade 

NANDA-I (cód.: 
00146): 
Ansiedade  

• Até à 4ª sessão 

conseguir planear 

estratégias 

eficazes de coping 

a situações 

stressantes 

• Até ao final do 

programa 

manifestar o uso 

de estratégias 

eficientes de 

coping 

 

NOC 1402 – 

Autocontrolo da 

ansiedade 

• Ind. 140206: Uso de 

estratégias eficientes 

de enfrentamento 

• Ind. 140205: 

Planeamento de 

estratégias d 

enfrentamento de 

situações stressantes 

• Ind. 140216: 

Monitorização das 

manifestações 

comportamentais de 

ansiedade 

• Ind. 140217: 

Controle de reação à 

ansiedade 

(Moorhead et al., 

2010) 

• NIC 4920 Escutar ativamente 

• NIC 5900 Distração 

• NIC 5240 Aconselhamento 

• NIC 5270 Suporte emocional 

• NIC 5230 Melhora do 

enfrentamento 

• NIC 5820 Redução da 

Ansiedade (Butcher et al., 

2010) 

• Executar intervenção 

psicoeducativa  

• Orientar sobre estratégias de 

redução da ansiedade 

(Francisco Sampaio et al., 

2020) 

CIPE (cód.: 
10023826): 
Conhecimento 
sobre a doença 
comprometido 

NANDA-I (cód.: 
00126): 
Conhecimento 
deficiente 
relacionado com o 

• Até á 3ª sessão do 

programa de 

intervenção 

conseguir definir 

por suas palavras o 

dois dos principais 

sintomas da sua 

doença; 

NOC 1803 - 

Conhecimento: processo 

de doença: 

• Ind. 180306: Sinais e 

sintomas da doença 

• Ind. 180308: 

Estratégias para 

minimizar o 

progresso da doença 

• NIC 5602 Ensino: Processo de 

doença (Butcher et al., 2010) 
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processo de 
doença 

 

• Até ao final do 

programa 

conseguir 

identificar qual o 

principal fator para 

agravamento dos 

sintomas. 

 

• Ind. 180310: Sinais e 

sintomas de 

complicações da 

doença 

• Ind. 180315: 

Benefícios do 

controlo da doença 

(Moorhead et al., 

2010) 

CIPE (cód.: 
10029480): 
Aceitação do 
estado de saúde 
comprometida  

NANDA-I (cód.: 
00071): 
Enfrentamento 
defensivo 
relacionado com 
baixo insight 

 

• Até ao final do 

programa de 

intervenção 

conseguir 

abandonar 

conceito anterior 

de saúde e associar 

sintomas à doença 

NOC 1300 Aceitação: 
Estado de saúde 

• Ind. 13002: 

Abandono do 

conceito anterior de 

saúde pessoal 

• Ind. 13008: 

Reconhecimento da 

realidade da situação 

de saúde 

• Ind. 130017:  

Adaptação a 

mudanças no estado 

de saúde 

• Ind. 130019: Busca 

de informações sobre 

saúde (Moorhead et 

al., 2010) 

• NIC 5400 Fortalecimento da 

autoestima 

• NIC 5230 Melhoria do 

enfrentamento 

• NIC 5270 Suporte emocional 

• NIC 5310 Promoção de 

esperança (Butcher et al., 

2010) 

 

CIPE (cód.: 
10008635): 
Alucinação  

 

• Até á 5ª sessão 

conseguir definir 2 

estratégias 

pessoais 

adequadas para a 

gestão das 

alucinações 

NOC 1403 Autocontrole 

do pensamento 

distorcido 

• Ind. 140301:  

Reconhecimento da 

ocorrência de 

alucinações 

• NIC 6510 Controle de 

alucinações 

• NIC 4700 Restruturação 

cognitiva 

• NIC 4820 Orientação para a 

realidade (Butcher et al., 

2010) 
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• Até ao final do 

programa de 

intervenção 

evidenciar pelo 

menos uma 

situação de gestão 

adequada das 

alucinações 

• Ind. 140302:  Evita 

dar atenção a 

alucinações 

• Ind. 140304:  

Monitorização da 

frequência das 

alucinações 

• Ind. 140306:  Relato 

de redução das 

alucinações 

(Moorhead et al., 

2010) 

• Orientar sobre estratégias para 

lidar com a alucinação 

• Ensinar o familiar cuidador 

sobre alucinação  

• Intervenção psicoeducativa 

(Gonçalves et al., 2020a) 

• Vigiar alucinação (Tipologia, 

interferência social e nas 

AVD) (Ordem dos 

Enfermeiros, 2019a) 

CIPE (cód.: 
10005692): 
Delírio 

 

• Até á 5ª sessão 

identificar ideias 

delirantes e 

associá-las ao 

processo de 

doença 

• Até ao final do 

programa de 

intervenção 

evidenciar redução 

de ideias delirantes 

NOC 1403 Autocontrole 
do pensamento 
distorcido 

• Ind. 140301:  

Reconhecimento da 

ocorrência de ideias 

delirantes 

• Ind. 140302:  Evita 

dar atenção a ideias 

delirantes 

• Ind. 140304:  

Monitorização da 

frequência das ideias 

delirantes 

• Ind. 140306:  Relato 

de redução das ideias 

delirantes 

(Moorhead et al., 

2010) 

• NIC 6450 Controle de ideias 

delirantes 

• NIC 4700 Restruturação 

cognitiva 

• NIC 4820 Orientação para a 

realidade (Butcher et al., 

2010) 

• Executar treino metacognitivo 

• Intervenção psicoeducativa 

• Ensinar o familiar cuidador 

sobre delírio (Gonçalves et al., 

2020b)  

• Vigiar delírio (Tipologia, 

interferência social e nas 

AVD) (Ordem dos 

Enfermeiros, 2019a) 

CIPE (cód.: 
10002137): 
Abuso de álcool 

• Até à 4ª sessão de 

intervenção 

consegue 

identificar 

NOC 1903 Controle de 
riscos: Uso de álcool 

• NIC 4510 Tratamento do uso 

de drogas (álcool) 
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situações 

estimuladoras do 

consumo de álcool 

• Suspender o 

consumo de álcool 

até ao final do 

programa de 

intervenção 

• Ind. 190301:  Admite 

o risco de uso 

indevido de álcool 

• Ind. 190303:  

Monitorização do 

ambiente quanto a 

fatores que 

estimulam o 

consumo de álcool 

• Ind. 190306:  

Adaptação a 

estratégias de 

controle do uso de 

álcool 

• Ind. 190316:  

Controle da ingestão 

de álcool (Moorhead 

et al., 2010) 

• NIC 4360 Modificação de 

comportamento (Butcher et 

al., 2018) 

• Executar entrevista 

motivacional  

• Executar intervenção 

psicoeducativa 

• Informar acerca do abuso de 

álcool 

• Consciencializar o utente de 

que a quantidade e a 

frequência do uso de 

substâncias variam de pessoa 

para pessoa 

• Encorajar a assumir que tem 

um problema relacionado com 

substâncias 

• Elogiar esforços do utente 

para assumir a 

responsabilidade pela 

disfunção e tratamento 

relacionados com o uso de 

substâncias (Seabra & 

Sequeira, 2020) 

CIPE (cód.: 
10022043): 
Padrão de 
exercício 
comprometido 

NANDA-I (cód.: 
00168): Estilo de 
vida sedentário 

• Até à 4ª sessão 

realizar plano de 

atividade física 

• Iniciar atividade 

física de acordo 

com o plano até ao 

final do programa 

(inclui deslocações 

de bicicleta) 

NOC 1209 Motivação 

• Ind. 120902: 

Elaboração de um 

plano de ação 

• Ind. 120905: 

Autoiniciação de 

comportamento 

voltado a metas 

• Ind. 120911: 

Expressão de crença 

• NIC 0200 Promoção de 

exercício 

• NIC 5395 Melhora da 

autocompetência 

• NIC 4360 Modificação de 

comportamento  

• NIC 5250 Apoio à tomada de 

decisão (Butcher et al., 2010) 

• Executar entrevista 

motivacional 
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na capacidade de 

desempenhar uma 

ação 

• Ind. 120912: 

Realização de tarefas 

(Moorhead et al., 

2010) 

• Promover a 

consciencialização do utente 

relativamente ao regime de 

exercício 

• Promover o envolvimento do 

utente 

• Assistir no reconhecimento da 

importância do regime de 

exercício 

• Ensinar sobre o regime de 

exercício (Gonçalves, 2020) 

CIPE (cód.: 
10012647): 
Processo de 
coping 
comprometido 

NANDA-I (cód.: 
00069): 
Enfrentamento 
ineficaz 

• Até à 5ª sessão 

enumerar pontos 

fortes e 

capacidades 

• Até ao final do 

programa adotar 

consistentemente 

estratégias 

adequadas de 

coping 

NOC 1302 

Enfrentamento 

• Ind. 130202: 

Identificação de 

padrões ineficazes de 

coping 

• Ind. 130211: 

Identificação de 

múltiplas estratégias 

de enfrentamento 

• Ind. 130212: Uso de 

estratégias eficientes 

de enfrentamento  

• Ind. 130217: Relato 

de redução de 

sentimentos 

negativos 

(Moorhead et al., 

2010) 

• NIC 5230 Melhora do 

enfrentamento  

• NIC 5250 Apoio à tomada de 

decisão 

• NIC 4360 Modificação do 

comportamento 

• NIC 5395 Melhoria da 

autocompetência (Butcher et 

al., 2010) 

 

CIPE (cód.: 
10025278): 
Disponibilidade 

• Até ao final do 

programa iniciar 

ação para atingir 

um dos seus 

NOC 1614 Autonomia 
pessoal 

• Ind. 161403: 

Expressão de 

• NIC 5250 Apoio à tomada de 

decisão  
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para tomada de 
decisão efetiva 

NANDA-I (cód.: 
00184): 
Disposição para 
poder de decisão 
melhorado 

 

objetivos de 

recuperação 

independência no 

processo de decidir 

• Ind. 161410: 

Declaração das 

preferências pessoais 

• Ind. 161412: 

Expressão de 

satisfação com as 

escolhas da vida 

• Ind. 161411: 

Participação nas 

decisões sobre 

cuidados de saúde 

(Moorhead et al., 

2010) 

• NIC 4470 Assistência na 

automodificação (Butcher et 

al., 2010) 

 

CIPE (Cód.: 
10023078): 
Processo familiar 
comprometido  

NANDA-I (Cód.: 
00058): 
Disposição para 
processos 
familiares 
melhorados  

Até à 5ª sessão os 

membros da família 

manifestam 

capacidades de 

adaptação a crises 

inesperadas 

Até ao final do 

programa os membros 

da família demonstram 

conhecimento acerca 

dos recursos 

adequados às 

necessidades dos 

membros. 

NOC 2602 – 

Funcionamento Familiar 

• Ind. 260209: 

Adaptação a crises 

inesperadas 

• Ind. 260214: 

Membros 

desempenham 

papéis esperados 

• Ind. 260223: 

Membros auxiliam-

se mutuamente 

• Ind. 260210:  

Obtenção de 

recursos adequados 

para atender às 

necessidades dos 

membros 

NIC 7110 Promoção do 
Envolvimento Familiar 

NIC 7120 Mobilização Familiar 

NIC 7140 Apoio Familiar 

NIC 8340 Promoção da 
Capacidade de Resiliência 

 

 

 

Quadro 4 - Diagnósticos, objetivos, indicadores e intervenções 
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Após a colheita de dados inicial, construção e priorização dos diagnósticos, bem como 

definição dos objetivos e indicadores de avaliação foram contruídos dois Programas de 

Intervenção adaptados à unicidade de cada pessoa. Contudo, tendo em conta a importância de 

alguns temas, existiram sessões de intervenção com objetivos comuns entre as duas 

pessoas/famílias. 

Tendo como referência programas de intervenção já implementados ao nível da recuperação 

pessoal em saúde mental (CNSM - Coordenação Nacional para a Saúde Mental, 2008; K. Mueser 

& Gingerich, 2020), assim como a importância da aquisição de conhecimentos para doente e 

família no desenvolvimento de competências para uma transição saudável (Meleis, 2010), os 

programas de intervenção tiveram uma base psicoeducativa com integração das demais 

intervenções de enfermagem já mencionadas.  

Numa fase inicial a intervenção psicoeducativa foi implementada com recurso a diapositivos 

apresentados num computador, tendo, após as primeiras duas sessões, sido utilizadas fichas de 

trabalho com pontos-chave acerca dos temas/objetivos planeados para cada sessão.  

Esta alteração foi decorrente de um processo reflexivo contínuo, que nos permitiu chegar à 

conclusão de que este método expositivo não estava a ser tão eficiente quanto pretendíamos e que 

podia, eventualmente, estar a ser nocivo para vários alicerces da nossa intervenção, tais como o 

desenvolvimento da relação terapêutica e o envolvimento ativo da pessoa no processo de cuidados. 

De acordo com o nosso processo reflexivo, a necessidade que sentíamos de promover o 

desenvolvimento de conhecimentos da pessoa relativamente ao seu processo de recuperação 

pessoal, levou-nos a cair no erro de querer passar o máximo de informação que considerávamos 

pertinentes para a temática, no entanto, a forma como o estávamos a fazer diminuía aquela que era 

a nossa manifestação empática, a nossa autenticidade, a personalização dos cuidados e “roubava” 

espaço à pessoa para dar um contributo da sua própria experiência, diminuindo assim aspetos como 

a personalização e coprodução dos cuidados. Ora, isto era exatamente aquilo que nós não 

queríamos fazer e foi, no fundo, uma grande aprendizagem como futuros EESMP, a de que, 

independentemente da importância do conhecimento que queremos transmitir, devemos sobretudo 

estar atentos à forma como o fazemos e utilizar a relação terapêutica sempre como base para a 

nossa intervenção. 

Esta nossa reflexão e consequente ajuste da intervenção é concordante com aquilo que é 

defendido por (Rogers, 1985, p. 77) quando afirma que  



 
 

ago-22 | Página 65 

 
   

Título | “Eu Reaprendo-me” 
Intervenção para incremento do Potencial de Recuperação em Jovens Adultos após Primeiros Surtos Psicóticos 

“quanto mais o cliente percebe o terapeuta como uma pessoa verdadeira ou 
autêntica, capaz de empatia, tendo para com ele uma consideração 
incondicional, mais ele se afastará de um modo de funcionamento estático, 
fixo, insensível e impessoal, e se encaminhará no sentido de um 
funcionamento marcado por uma experiência fluida, em mudança e 
plenamente recetiva dos sentimentos pessoais diferenciados. A 
consequência desse movimento é uma alteração na personalidade e no 
comportamento no sentido da saúde e da maturidade psíquicas e de 
relações mais realistas para com o eu, os outros e o mundo circundante. 

Esta alteração, apesar de parecer uma medida simples, revelou-se de extrema importância não 

só para o desenvolvimento da relação terapêutica, mas também para a promoção da participação 

mais ativa da pessoa e do seu envolvimento no programa de intervenção, potencializando assim o 

seu papel de coprodutor dos seus próprios cuidados e, acreditamos, o seu potencial para produzir 

maiores ganhos em saúde. 

 

Sendo assim, no caso da Pessoa A, o programa de intervenção consistiu em dez sessões, todas 

elas realizadas no Centro de Saúde em gabinete próprio para o efeito, onde foi garantida a 

privacidade e o ambiente tranquilo. As sessões foram todas planeadas de acordo com a 

disponibilidade da pessoa, para um dia por semana. Por duas vezes a utente faltou à sessão 

planeada, tendo sido contactada por telefone e reagendada a sessão para a semana seguinte. Foram 

cumpridas todas as sessões planeadas. 

No caso da Pessoa B, foram realizadas um total de oito sessões. Após as duas primeiras 

sessões de avaliação, que decorreram em gabinete no Centro de Saúde, foi decidido, em conjunto 

com a pessoa e família, realizar quatro sessões de trabalho no domicílio da família. Esta decisão 

foi tomada com o intuito de melhor avaliar e aproveitar os recursos que a pessoa possuía em casa 

e promover o envolvimento da família no processo de cuidados, o que se revelou muito importante 

no alcançar dos objetivos. A última sessão, de finalização do programa, decorreu em ambiente de 

gabinete no Centro de Saúde. 

Para além das sessões de trabalho realizadas com as pessoas, foi realizada uma sessão com as 

respetivas famílias. No caso de ambas as pessoas, a família revelou sempre um apoio 

incondicional, pelo que esta sessão teve com o objetivo reforçar essa coesão familiar e facilitar a 

aquisição de competências de resiliência dos seus membros, bem como conhecimentos relativos 

ao processo de doença, contribuindo assim para o processo de recuperação pessoal da pessoa. No 

caso da Pessoa B esta sessão decorreu por via telefónica por indisponibilidade do familiar de 

referência durante o horário de trabalho. 
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Todas as sessões tiveram uma duração aproximada de 45 minutos. 

 

Ao longo de todo o Projeto de Intervenção foi realizada uma avaliação contínua, o que nos 

permitiu fazer alterações ao planeamento inicial, ajustando a intervenção ao longo do projeto de 

intervenção. Para além desta avaliação contínua, foram realizadas 3 avaliações formais (avaliação 

inicial; avaliação intermédia; avaliação final), com preenchimento dos indicadores definidos para 

cada um dos diagnósticos de enfermagem em conjunto com cada uma das pessoas. Estas avaliações 

permitiram-nos ter uma visão dos ganhos em saúde associados ao projeto de intervenção, ganhos 

estes que são apresentados no capítulo seguinte – “Resultados em Saúde”. 

No que se refere aos “Objetivos de Recuperação” definidos por cada uma das pessoas, a 

Pessoa A não apresentou episódios de internamento durante o desenrolar deste projeto de 

intervenção e, de acordo com informações da ESMC, também não foi internada nos dois meses 

seguintes.  

A Pessoa B, conseguiu começar a trabalhar no final do projeto de intervenção, o que superou 

não só as expetativas da família em relação à intervenção, mas também as nossas próprias 

expetativas, já que entendemos o objetivo de recuperação pessoal como uma meta para o futuro, 

sendo nosso objetivo facilitar a aquisição de competências para que a pessoa o atingisse ao seu 

próprio ritmo. Tendo em conta o risco de stress relativo a um trabalho, foi discutido com a pessoa 

e família que seria importante, caso fosse possível, iniciar a atividade laboral num regime de part-

time minimizando assim esses riscos. Em relação ao outro objetivo de recuperação da Pessoa B, 

relativo à perda de peso, a pessoa conseguiu adquirir competências e conhecimentos que, 

esperemos, o conduzirão ao alcançar do seu objetivo. 

No final do Projeto de Intervenção, ambas as pessoas e famílias ficaram satisfeitas. Uma das 

frases que nos marcou na conclusão deste Projeto relativamente ao grau de satisfação das pessoas 

e família, e que no fundo resume aquele que era um dos nossos principais objetivos, foi-nos dita 

ao telefone pela mãe da Pessoa B um dia depois da última sessão: “Agora sim tenho o meu filho 

de volta! Depois da doença parece que estávamos parados, era tudo muito difícil e agora já se 

consegue ver as coisas com outros olhos!”. 

No gráfico 1 é apresentada uma representação gráfica da resposta à pergunta relativa ao grau 

de satisfação com o Projeto de Intervenção. 
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Gráfico 1 - Grau de Satisfação com o Projeto de Intervenção  
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6 RESULTADOS EM SAÚDE 

Se numa fase inicial a avaliação diagnóstica orienta a intervenção do EESMP, torna-se 

igualmente importante que esta intervenção seja alvo de uma avaliação contínua e sistematizada 

de forma a avaliar quais os ganhos em saúde para a pessoa decorrentes da prestação de cuidados. 

Para isso, tal como defendido por Sequeira & Sampaio (2020), ainda que o juízo clínico dos 

enfermeiros seja muito relevante, torna-se essencial consubstanciá-lo com dados quantitativos que 

coloquem em evidência os ganhos em saúde obtidos. Para além disso, defendem estes autores 

(2000), a própria afirmação social e científica da Enfermagem depende em larga escala da 

capacidade que esta tem de produzir indicadores relativos ao seu papel nos serviços de saúde. 

Sendo assim, aliado à avaliação contínua através de um processo reflexivo acerca do processo 

de cuidados, foram implementadas, tal como descrito na “Metodologia”, três momentos de 

avaliação baseados na taxonomia NOC (Moorhead et al., 2010), uma avaliação inicial, uma 

avaliação intermédia e uma avaliação final, produzindo assim dados relativos à efetividade da 

nossa intervenção. 

 

 

De forma a avaliar os ganhos em saúde ao nível da recuperação pessoal de cada uma das 

pessoas que fizeram parte deste Projeto de Intervenção, foi solicitado o autopreenchimento da 

RAS-P (Jorge-Monteiro & Ornelas, 2016), tanto na fase de apreciação inicial como na última 

sessão do Projeto de Intervenção. Tal como referido no capítulo da Metodologia esta é uma escala 

que avalia o processo de recuperação pessoal, composta por 24 itens classificados numa escala 

tipo likert entre “1-Discordo fortemente” e “5-Concordo fortemente”. 

O gráfico 2 demonstra a evolução do Score obtido nesta escala para cada uma das pessoas, 

onde se pode verificar que existiu uma evolução positiva e, como tal, um ganho em saúde ao nível 

da recuperação pessoal. 
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Gráfico 2 – Ganhos em Saúde ao nível da Recuperação Pessoal de acordo com a Escala RAS-P 
 
 

Em relação ao diagnóstico CIPE “Baixa Autoestima” e NANDA-I “Baixa autoestima crónica” 

foram delineados um conjunto de 4 indicadores pertencentes à NOC 1205 – Autoestima, 

nomeadamente Indicador 120501: Verbalização de autoaceitação; Ind. 120512: Aceitação dos 

cumprimentos dos outros; Ind. 120505: Descrição de si mesma; e Ind. 120518: Descrição de 

orgulho de si mesmo (Moorhead et al., 2010). Esta NOC faz parte do Domínio “Saúde 

Psicossocial” e Classe “Bem-estar Psicológico”, com indicadores apresentados sob a forma de 

escala tipo likert entre “1-Nunca positivo” e “5-Consistentemente Positivo”(Moorhead et al., 

2010). 

Os gráficos 3, 4, 5 e 6 apresentam uma representação gráfica da evolução do conjunto de 

indicadores, nos quais se pode observar uma evolução positiva, representativa dos ganhos em 

saúde para a pessoa relativamente à baixa autoestima.   

 

Gráfico 3 - Ind. 120501: Verbalização de autoaceitação 

0

1

2

3

4

5

Pessoa A Pessoa B

Indicador 120501: Verbalização de 
autoaceitação

Ava. Ini. Ava. Int. Ava. Fin.

0

20

40

60

80

100

120

Pessoa A Pessoa B

Score Escala RAS-P

Ava. Ini. Ava. Fin.



 
 

ago-22 | Página 70 

 
   

Título | “Eu Reaprendo-me” 
Intervenção para incremento do Potencial de Recuperação em Jovens Adultos após Primeiros Surtos Psicóticos 

 

 

  

0

1

2

3

4

5

Pessoa A Pessoa B

Indicador 120505: Descrição de si 
mesma

Ava. Ini. Ava. Int. Ava. Fin.

0

2

4

6

Pessoa A Pessoa B

Indicador 120518: Descrição de orgulho 
de si mesmo

Ava. Ini. Ava. Int. Ava. Fin.

0

1

2

3

4

Pessoa A Pessoa B

Ind. 120512: Aceitação dos 
cumprimentos dos outros 

Ava. Ini. Ava. Int. Ava. Fin.

Gráfico 4 - Ind. 120505: Descrição de si mesma 

Gráfico 6 - Ind. 120518: Descrição de orgulho de si mesmo 

Gráfico 5 - Ind. 120512: Aceitação dos cumprimentos dos outros 



 
 

ago-22 | Página 71 

 
   

Título | “Eu Reaprendo-me” 
Intervenção para incremento do Potencial de Recuperação em Jovens Adultos após Primeiros Surtos Psicóticos 

 

No que refere ao diagnóstico CIPE e NANDA-I “Ansiedade”, foram definidos 4 indicadores 

de resultado extraídos da NOC 1402 – “Autocontrolo da Ansiedade”, pertencente ao domínio da 

“Saúde Psicossocial” e classe do “Autocontrole”. Os indicadores em questão, com uma 

ponderação de “1-Nunca demonstrado” a “5-Consistentemente demonstrado”, foram: Ind. 14205: 

Planeamento de estratégias de enfrentamento de situações stressantes; Ind. 140206: Uso de 

estratégias eficientes de enfrentamento; Ind. 140216: Monitorização das manifestações 

comportamentais de ansiedade; Ind. 140217: Controle de reação à ansiedade (Moorhead et al., 

2010). 

Os gráficos 7, 8, 9 e 10 são demonstrativos da evolução desses indicadores ao longo das 

avaliações inicial, intermédia e final, que demonstram ganhos em saúde para a pessoa. 

 

 

 

Gráfico 7 - Ind. 14205: Planeamento de estratégias de enfrentamento de situações stressantes 
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Gráfico 8 - Ind. 140206: Uso de estratégias eficientes de enfrentamento 

 

 
Gráfico 10 - Ind. 140217: Controle de reação à ansiedade 
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Em relação ao diagnóstico CIPE “Conhecimento sobre a doença comprometido” e NANDA-

I “Conhecimento deficiente relacionado com o processo de doença”, foi utilizada a NOC 1803 – 

“Conhecimento: processo de doença”, pertencente ao Domínio “Conhecimentos e 

Comportamentos de Saúde” e Classe “Conhecimentos de Saúde”. Os indicadores extraídos desta 

NOC são escalados de “1-Nenhum conhecimento” a “5-Conhecimento amplo” e referem-se a: Ind. 

180306: Sinais e sintomas da doença; Ind. 180308: Estratégias para minimizar o progresso da 

doença; Ind. 180310: Sinais e sintomas de complicações da doença; e Ind. 180315: Benefícios do 

controlo da doença (Moorhead et al., 2010). 

Os gráficos 11, 12, 13 e 14 apresentam uma representação gráfica da evolução dos indicadores 

ao longo da intervenção, onde se pode observar que existiram ganhos em saúde ao nível dos 

conhecimentos em saúde para ambas as pessoas. 
 

 

 

Gráfico 11 - Ind. 180306: Sinais e sintomas da doença 
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Gráfico 12 - Ind. 180308: Estratégias para minimizar o progresso da doença 
 

Gráfico 13 - Ind. 180310: Sinais e sintomas de complicações da doença 
 

Gráfico 14 - Ind. 180315: Benefícios do controlo da doença 

  

0

2

4

6

Pessoa A Pessoa B

Ind. 180310: Sinais e sintomas de 
complicações da doença

Ava. Ini. Ava. Int. Ava. Fin.

0

1

2

3

4

5

Pessoa A Pessoa B

Ind. 180315: Benefícios do controlo 
da doença 

Ava. Ini. Ava. Int. Ava. Fin.

0

1

2

3

4

5

Pessoa A Pessoa B

Ind. 180308: Estratégias para 
minimizar o progresso da doença

Ava. Ini. Ava. Int. Ava. Fin.



 
 

ago-22 | Página 75 

 
   

Título | “Eu Reaprendo-me” 
Intervenção para incremento do Potencial de Recuperação em Jovens Adultos após Primeiros Surtos Psicóticos 

No que concerne ao diagnóstico CIPE “Aceitação do estado de saúde” e NANDA-I 

“Enfrentamento defensivo relacionado com baixo insight”, foram utilizados indicadores a partir 

da NOC 1300 Aceitação: Estado de saúde pertencente ao domínio “Saúde Psicossocial” e classe 

“Adaptação Psicossocial”. Os indicadores, classificados de “1-Nunca demonstrado” a “5-

Consistentemente demonstrado” foram: Ind. 13002: Abandono do conceito anterior de saúde 

pessoal; Ind. 13008: Reconhecimento da realidade da situação de saúde; Ind. 13008: 

Reconhecimento da realidade da situação de saúde; e Ind. 130019: Busca de informações sobre 

saúde. 

Os gráficos 15, 16, 17 e 18 são demonstrativos da evolução desses indicadores ao longo das 

avaliações inicial, intermédia e final, demonstrando assim ganhos em saúde para as pessoas 

relativamente a este diagnóstico. 

 

 

Gráfico 15 - Ind. 13002: Abandono do conceito anterior de saúde pessoal 
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Gráfico 16 - Ind. 13008: Reconhecimento da realidade da situação de saúde 
 

Gráfico 18 - Ind. 130017:  Adaptação a mudanças no estado de saúde 
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Gráfico 17 - Ind. 130019: Busca de informações sobre saúde 
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Para o diagnóstico CIPE “Alucinação” foram estabelecidos os indicadores: Ind. 140301:  

Reconhecimento da ocorrência de alucinações; Ind. 140302:  Evita dar atenção a alucinações; Ind. 

140304:  Monitorização da frequência das alucinações; e Ind. 140306:  Relato de redução das 

alucinações. Estes indicadores são classificados de acordo com uma escala tipo likert de “1-Nunca 

demonstrado” a “5-Consistentemente demonstrado” foram escolhidos a partir da NOC 1403 

“Autocontrole do pensamento distorcido” que pertence ao domínio “Saúde Psicossocial” e à classe 

do “Autocontrolo” (Moorhead et al., 2010). 

Os gráficos 19, 20, 21 e 22 são demonstrativos dos ganhos em saúde a este nível para a Pessoa 

A, que conseguiu diminuir a ocorrência de alucinações ao longo do Projeto de Intervenção e, 

aquando da sua ocorrência, conseguiu implementar estratégias para que estas não tivessem um 

impacto tão grande ao nível da sua funcionalidade. 
 

 

 

Gráfico 19 - Ind. 140301:  Reconhecimento da ocorrência de alucinações 
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Gráfico 22 - Ind. 140302:  Evita dar atenção a alucinações 

Gráfico 21 - Ind. 140304:  Monitorização da frequência das 
alucinações 

Gráfico 20 - Ind. 140306:  Relato de redução das alucinações 
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Em relação ao diagnóstico CIPE “Delírio” foi utilizada a NOC 1403 “Autocontrole do 

pensamento distorcido” do domínio “Saúde Psicossocial” e classe do “Autocontrolo”. A partir 

desta NOC foram extraídos os indicadores: Ind. 140301:  Reconhecimento da ocorrência de ideias 

delirantes; Ind. 140302:  Evita dar atenção a ideias delirantes; Ind. 140304:  Monitorização da 

frequência das ideias delirantes; e Ind. 140306:  Relato de redução das ideias delirantes. Estes 

indicadores são classificados de acordo com uma escala tipo likert de “1-Nunca demonstrado” a 

“5-Consistentemente demonstrado” (Moorhead et al., 2010). 

Os gráficos 23, 24, 25 e 26 apresentam uma representação das classificações de resultado 

obtidas nas avaliações inicial, intermédia e final. Apesar da evolução positiva apresentada, este foi 

um diagnóstico onde os resultados em saúde não foram tão expressivos, como aconteceu por 

exemplo no caso da “alucinação”, apresentado a doente uma maior dificuldade em reconhecer a 

ocorrência das ideias delirantes e, por conseguinte, também uma maior dificuldade em adotar 

estratégias para minimizar as suas consequências negativas ao nível das atividades de vida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23 - Ind. 140301:  Reconhecimento de ideias delirantes 
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Gráfico 26 - Ind. 140306:  Relato de redução das ideias delirantes 
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No que refere ao diagnóstico CIPE “Abuso de álcool”, foram definidos 4 indicadores de 

resultado extraídos da NOC 1903 – “Controle de Riscos: Uso de álcool”, pertencente ao domínio 

dos “Conhecimentos e Comportamentos de Saúde” e classe “Controle de Riscos e Segurança”. Os 

indicadores em questão, com uma ponderação de “1-Nunca demonstrado” a “5-Consistentemente 

demonstrado”, foram: Ind. 190301:  Admite o risco de uso indevido de álcool; Ind. 190303:  

Monitorização do ambiente quanto a fatores que estimulam o consumo de álcool; Ind. 190306:  

Adaptação a estratégias de controle do uso de álcool; Ind. 190316:  Controle da ingestão de álcool 

(Moorhead et al., 2010) 

Os gráficos 27, 28, 29 e 30 são demonstrativos da evolução desses indicadores ao longo das 

avaliações inicial, intermédia e final, que demonstram ganhos em saúde para a pessoa em relação 

ao uso de álcool. 
 

 

 

 

Gráfico 27 - Ind. 190301:  Admite o risco de uso indevido de álcool 
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Gráfico 28 - Ind. 190303: Monitorização do ambiente quanto a fatores que estimulam o consumo de 
álcool 

 

Gráfico 29 - Ind. 190306:  Adaptação a estratégias de controle do uso de álcool 

 

 

Gráfico 30 - Ind. 190316:  Controle da ingestão de álcool  
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Em relação ao diagnóstico CIPE “Padrão de exercício comprometido” e NANDA-I “Estilo de 

vida sedentário” foi utilizada a NOC 1209 “Motivação” do domínio “Saúde Psicossocial” e classe 

do “Bem-estar Psicológico”. A partir desta NOC foram extraídos os indicadores: Ind. 120902: 

Elaboração de um plano de ação; Ind. 120905: Autoiniciação de comportamento voltado a metas; 

Ind. 120911: Expressão de crença na capacidade de desempenhar uma ação; e Ind. 120912: 

Realização de tarefas. Estes indicadores são classificados de acordo com uma escala tipo likert de 

“1-Nunca demonstrado” a “5-Consistentemente demonstrado” (Moorhead et al., 2010). 

Os gráficos 31, 32, 33 e 34 apresentam uma representação gráfica das classificações de 

resultado obtidas nas avaliações inicial, intermédia e final. Através destes gráficos podemos inferir 

acerca dos ganhos em saúde para a Pessoa B a este nível. 
 

 

 

 

Gráfico 31 - Ind. 120902: Elaboração de um plano de ação 

 

 

0

1

2

3

4

Pessoa B

Ind. 120902: Elaboração de um plano 
de ação

Ava. Ini. Ava. Int. Ava. Fin.



 
 

ago-22 | Página 84 

 
   

Título | “Eu Reaprendo-me” 
Intervenção para incremento do Potencial de Recuperação em Jovens Adultos após Primeiros Surtos Psicóticos 

 

Gráfico 32 - Ind. 120905: Autoiniciação de comportamento voltado a metas 

 

 

Gráfico 33 - Ind. 120911: Expressão de crença na capacidade de desempenhar uma ação 

 

 

Gráfico 34 - Ind. 120912: Realização de tarefas  
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No que refere ao diagnóstico CIPE “Processo de coping comprometido” e NANDA-I 

“Enfrentamento ineficaz”, foram definidos 4 indicadores de resultado extraídos da NOC 1302 – 

“Enfrentamento”, pertencente ao domínio da “Saúde Psicossocial” e classe da “Adaptação 

Psicossocial”. Os indicadores em questão, com uma ponderação de “1-Nunca demonstrado” a “5-

Consistentemente demonstrado”, foram: Ind. 130202: Identificação de padrões ineficazes de 

coping; Ind. 130211: Identificação de múltiplas estratégias de enfrentamento; Ind. 130212: Uso de 

estratégias eficientes de enfrentamento; e Ind. 130217: Relato de redução de sentimentos negativos 

(Moorhead et al., 2010). 

Os gráficos 35, 36, 37 e 38 são demonstrativos da evolução desses indicadores ao longo das 

avaliações inicial, intermédia e final, que demonstram ganhos em saúde para a pessoa. 
 

 

 

Gráfico 35 - Ind. 130202: Identificação de padrões ineficazes de coping 
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Gráfico 36 - Ind. 130211: Identificação de múltiplas estratégias de enfrentamento 

 

 

Gráfico 37 - Ind. 130212: Uso de estratégias eficientes de enfrentamento 

 

Gráfico 38 - Ind. 130217: Relato de redução de sentimentos negativos  
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No que concerne ao diagnóstico CIPE “Disponibilidade para tomada de decisão efetiva” e 

NANDA-I “Disposição para poder de decisão melhorado”, foram utilizados indicadores a partir 

da NOC 1614 “Autonomia pessoal” pertencente ao domínio “Conhecimento e Comportamento de 

Saúde” e classe “Comportamento de Saúde”. Os indicadores, classificados de “1-Nunca 

demonstrado” a “5-Consistentemente demonstrado” foram: Ind. 161403: Expressão de 

independência no processo de decidir; Ind. 161410: Declaração das preferências pessoais; Ind. 

161412: Expressão de satisfação com as escolhas da vida; e Ind. 161411: Participação nas decisões 

sobre cuidados de saúde (Moorhead et al., 2010) 

Os gráficos 30, 40, 41 e 42 são demonstrativos da evolução desses indicadores ao longo das 

avaliações inicial, intermédia e final, demonstrando assim ganhos em saúde para as pessoas 

relativamente a este diagnóstico. 
 

 

 

Gráfico 39 - Ind. 161403: Expressão de independência no processo de decidir 
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Gráfico 40 - Ind. 161410: Declaração das preferências pessoais 

 

Gráfico 41 - Ind. 161412: Expressão de satisfação com as escolhas da vida 

 

 

Gráfico 42 - Ind. 161411: Participação nas decisões sobre cuidados de saúde 
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Relativamente ao diagnóstico CIPE “Processo familiar comprometido” e NANDA-I 

“Disposição para processos familiares melhorados”, foram definidos 4 indicadores de resultado 

extraídos da NOC 2602 – Funcionamento Familiar pertencente ao domínio da “Saúde da Família” 

e classe do “Bem-estar da Família”. Os indicadores em questão, com uma ponderação de “1-Nunca 

demonstrado” a “5-Consistentemente demonstrado”, foram: Ind. 260209: Adaptação a crises 

inesperadas; Ind. 260214: Membros desempenham papéis esperados; Ind. 260223: Membros 

auxiliam-se mutuamente; Ind. 260210:  Obtenção de recursos adequados para atender às 

necessidades dos membros (Moorhead et al., 2010). 

Os gráficos 43, 44, 45 e 46 são demonstrativos da evolução desses indicadores ao longo das 

avaliações inicial, intermédia e final, que demonstram ganhos em saúde para a família, o que se 

traduziu em ganhos em saúde para cada uma das pessoas. 
 

 

 

Gráfico 43 - Ind. 260209: Adaptação a crises inesperadas 
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Gráfico 44 - Ind. 260214: Membros desempenham papéis esperados 

 

 

Gráfico 45 - Ind. 260223: Membros auxiliam-se mutuamente 

 

Gráfico 46 - Ind. 260210:  Obtenção de recursos adequados para atender às necessidades dos membros 
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7 RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

 
De forma a contextualizar o desenvolvimento de competências na área da Enfermagem de 

Saúde Mental e Psiquiátrica interessa apresentar aquele que foi o meu caminho ao longo deste 

Mestrado.  

Toda a minha experiência profissional, desde o término da licenciatura, foi desenvolvida na 

área Médico-Cirúrgica, mais precisamente na área do doente crítico, como tal, foi nessa área que 

desenvolvi competências e que investi em termos de formação, inclusive com a obtenção do título 

de Enfermeiro Especialista Médico-Cirúrgica na área da Pessoa em Situação Crítica.  

Nos últimos anos, contudo, comecei a sentir necessidade de adquirir competências noutras 

áreas da Enfermagem, que me permitissem evoluir como profissional. A Saúde Mental e o papel 

do Enfermeiro a esse nível surgiram então como uma escolha inicial, já que me permitiria 

desenvolver a minha prática nos mais variados contextos, pois a saúde mental abrange todas as 

áreas do cuidado. Depois de pesquisas acerca das competências do Enfermeiro a este nível e de 

conversas informais com colegas que trabalhavam nesta área resolvi então que seria esta a área 

onde gostaria de desenvolver competências. 

E foi exatamente este o objetivo principal com que me inscrevi neste Mestrado, não para a 

aquisição do título de Especialista, porque já o possuía noutra área, mas para a real e efetiva 

aquisição de competências do EESMP, que me permitissem desenvolver a minha atividade nesta 

área no futuro de forma autónoma e sustentada. Como é óbvio, a obtenção do título de EESMP e 

o grau de Mestre em Enfermagem, não sendo objetivos principais, tiveram também um peso 

grande na minha motivação ao longo deste período formativo. 

 

Em relação ao grau de Mestre, este é, de acordo com Decreto-Lei nº 65/2018 publicado em 

Diário da República nº157/2018, 1ª Série. Nº 157 de 16 de agosto de 2018 (Presidência do 

Conselho de Ministros, 2018, p. 4162), conferido a quem demonstre: 

 

“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;  
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ii) Permitam e constituam a base de desenvolvimentos e ou 
aplicações originais, em muitos casos em contexto de 
investigação;  

b) Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão 
e de resolução de problemas em situações novas e não familiares, em 
contextos alargados e multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua 
área de estudo; 

 c) Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões 
complexas, desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de 
informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as 
implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas 
soluções e desses juízos ou os condicionem;  

d) Ser capazes de comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e 
raciocínios a elas subjacentes, quer a especialistas, quer a não especialistas, 
de uma forma clara e sem ambiguidades; 

 e) Competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, 
de um modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo.” 

 

A este nível, o Tronco Comum do Mestrado em Enfermagem revelou-se de extrema 

importância já que nos permitiu aprofundar e desenvolver novos conhecimentos e ter contacto com 

as diferentes especialidades, com trocas de experiências que enriqueceram a experiência 

formativa. A realização de vários trabalhos académicos, bem como os conhecimentos adquiridos 

e implementados ao nível da investigação foram muito relevantes para a estruturação do processo 

de cuidados com base em evidências científicas de fontes fiáveis, o que certamente marcará a nossa 

atuação no futuro. Para além disso, importa destacar a estimulação por parte dos docentes, 

sobretudo na área específica da especialização, para o pensamento crítico, dando orientações 

sempre com vista a estimular a nossa autonomia sem balizar aquele que teria de ser o caminho. 

Numa profissão como a Enfermagem este aspeto é muito importante já que, como sabemos, as 

evidências decorrentes da investigação necessitam de uma adaptação àquela que é a experiência 

única de cada pessoa, de cada família e de cada momento da prestação de cuidados. 

A realização dos dois Ensinos Clínicos veio colocar em destaque a importância desta relação 

entre a teoria e a prática para a nossa profissão e disciplina. Estes dois períodos de aprendizagem 

vieram não só permitir a aquisição de novos conhecimentos teóricos, mas sobretudo cimentar as 

competências de Mestre mencionadas nas alíneas b) e c). Durante estes dois estágios, recrutamos 

conhecimentos teóricos adquiridos anteriormente e aplicamos os mesmos a situações práticas, 

avaliando e implementando soluções para situações que nos eram novas e não familiares, em 
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contexto multidisciplinar, sempre com uma atitude reflexiva e baseada em princípios éticos e 

deontológicos. 

A própria realização deste relatório contribuiu para o desenvolvimento das competências do 

grau de Mestre, pois necessitamos de comunicar de forma clara e inequívoca aquela que foi a nossa 

experiência, a nossa aquisição de competências e todo o raciocínio que suportou as nossas ações. 

Por último, e em concordância com aquele que foi o meu objetivo principal já mencionado, 

este Decreto de Lei aponta, na sua alínea final, para as competências do Mestre que lhe permitem 

uma aprendizagem autónoma e ao longo da vida, sendo exatamente este, o maior trunfo que 

considero retirar desta aprendizagem. E aqui quero destacar o que considero ter sido um dos 

grandes contributos para a aquisição e integração, não só desta, mas de todas as competências – o 

desenvolvimento de um Projeto de Intervenção na área da recuperação pessoal e as opções 

metodológicas utilizadas sob a orientação do Professor e Enfermeiro Tutor. 

O facto de ter escolhido um tema tão complexo e abrangente como é a recuperação pessoal, 

exigiu um trabalho árduo ao longo destes dois ensinos clínicos, que, de forma coesa, contribuíram 

para a aquisição dos objetivos e competências a que nos propusemos. Esse trabalho envolveu o 

recrutamento dos conhecimentos teóricos adquiridos anteriormente, o desenvolvimento de novos 

conhecimentos, a reflexão contínua acerca de nós mesmos e da nossa atuação, mas sobretudo a 

adaptação de todos esses conhecimentos à unicidade de cada pessoa e cada cuidado prestado. Esta 

adaptação de conhecimentos exigiu sempre um pensamento crítico com vista ao alcançar dos 

objetivos propostos, que nos permitiu construir e adaptar este Projeto de Intervenção àquela que 

era a realidade com a qual éramos confrontados, o que nos permitiu crescer e integrar 

conhecimentos que serão, sem dúvida, essenciais à nossa atuação enquanto futuro EESMP. 

Para além disso, a opção metodológica de estruturar não só o Projeto de Intervenção, mas 

também a nossa prestação de cuidados e a realização deste Relatório tendo por base o Processo de 

Enfermagem foi de extrema importância, já que nos permitiu guiar o processo de pensamento 

crítico ao longo das várias etapas da intervenção. A par disso, sendo este um método exclusivo da 

disciplina de Enfermagem, o seu uso tal como descrito ao longo deste documento, tornou a 

aquisição de competências comuns do Enfermeiro Especialista e específicas do EESMP um 

processo que, não sendo fácil porque envolveu muito trabalho, ocorreu de forma natural. 
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No que concerne às competências comuns do Enfermeiro Especialista, estas encontram-se 

descritas no Regulamento n.º 140/2019 da Ordem dos Enfermeiros (2019b, p. 4745), e consistem 

em:  
“competências, partilhadas por todos os enfermeiros especialistas, 
independentemente da sua área de especialidade, demonstradas através da 
sua elevada capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados e, 
ainda, através de um suporte efetivo ao exercício profissional especializado 
no âmbito da formação, investigação e assessoria.”  

 

Ainda de acordo com o mesmo regulamento (Ordem dos Enfermeiros, 2019b, p. 4745), os 

domínios das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista são: 

“a) Responsabilidade profissional, ética e legal (A); 

 b) Melhoria contínua da qualidade (B);  

c) Gestão dos cuidados (C);  

d) Desenvolvimento das aprendizagens profissionais (D)” 

 

O primeiro domínio refere-se ao desenvolvimento, por parte do enfermeiro, de “uma prática 

profissional, ética e legal, na área de especialidade, agindo de acordo com as normas legais, os 

princípios éticos e a deontologia profissional”, e do garantir “práticas de cuidados que respeitem 

os direitos humanos e as responsabilidades profissionais” (Ordem dos Enfermeiros, 2019b, p. 

4745). 

Ao longo dos dois Ensinos Clínicos a nossa atuação teve sempre em consideração aquelas que 

são as obrigações legais, os princípios éticos e deontológicos da profissão. O papel ativo do doente 

é uma das bases deste Projeto de Intervenção, pelo que nos preocupamos sempre em estabelecer 

parcerias com a pessoa e família com vista à resolução de problemas. Esta parceria teve sempre 

em consideração a dignidade, a privacidade e autodeterminação da pessoa e família, respeitando e 

orientando o processo de cuidados de acordo com esses mesmo princípios. Antes da 

implementação do projeto de intervenção, todos os doentes foram informados dos objetivos e do 

garantir destes princípios. Durante a implementação do Projeto de Intervenção, todas as 

intervenções foram realizadas em contexto de gabinete próprio, onde se garantiu a privacidade e 

ambiente tranquilo e sempre em parceria com o doente, de acordo com a sua própria vontade. Para 

além disso, preocupamo-nos sempre em promover o respeito pelos direitos humanos dentro das 

equipas em que prestamos cuidados, assegurando que valores como a dignidade, a privacidade e a 

segurança do doente não eram postos em causa. A realização de registos e a passagem de 
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ocorrências junto das equipas assumiram-se como momentos de grande importância na promoção 

destes direitos.  

 

No que concerne ao segundo domínio de competências, o Enfermeiro Especialista “garante 

um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas estratégicas institucionais na 

área da governação clínica”, “desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em 

programas de melhoria contínua” e “garante um ambiente terapêutico e seguro.” (Ordem dos 

Enfermeiros, 2019b, p. 4747). 

A realização e implementação deste Projeto de Intervenção, com objetivos alcançados ao 

longo dos dois ensinos clínicos, assumiu-se como uma iniciativa promotora da melhoria contínua 

dos cuidados, articulando a experiência e conhecimentos das equipas onde foram desenvolvidos 

os estágios com aquelas que foram orientações a nível académico por parte do Professor, 

enriquecendo assim o projeto, mas também a prática diária de cuidados. Para além disso, este 

Projeto de Intervenção foi desenvolvido tendo por referencia aqueles que são os Padrões de 

Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem de Saúde Mental definido pela Ordem 

dos Enfermeiros (2015). 

 

Relativamente ao terceiro domínio, preconiza a Ordem dos Enfermeiros (2019b, p. 4748), que 

o Enfermeiro Especialista “gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa 

e a articulação na equipa de saúde” e “adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e 

ao contexto, visando a garantia da qualidade dos cuidados”. 

A este nível, tal como já foi referido neste documento, durante a implementação do Projeto 

de Intervenção no EC II, foram prestados cuidados assumindo a gestão de caso de cada uma das 

pessoas que integraram o projeto. Este método permitiu reconhecer oportunidades de negociação 

e referenciação com outros profissionais, com vista a otimizar o processo de cuidados. Esta 

negociação foi uma constante ao longo de toda a intervenção, tendo sido feita, numa fase inicial, 

uma apresentação a todos os elementos daqueles que eram os objetivos do Projeto de Intervenção 

e discutindo continuamente com a equipa multidisciplinar acerca das soluções e estratégias para a 

ser implementadas, bem como dos recursos existentes e que teriam que ser mobilizados para a essa 

implementação. 

 



 
 

ago-22 | Página 96 

 
   

Título | “Eu Reaprendo-me” 
Intervenção para incremento do Potencial de Recuperação em Jovens Adultos após Primeiros Surtos Psicóticos 

O último domínio de competências do Enfermeiro Especialista, referente ao desenvolvimento 

de aprendizagens profissionais reconhece neste profissional a capacidade para o desenvolvimento 

de autoconhecimento e assertividade e para basear a sua prática clínica em evidência científica 

(Ordem dos Enfermeiros 2019b,).  

Tal como já foi referido neste relatório, o processo reflexivo que desenvolvi ao longo dos dois 

ensinos clínicos permitiu-me aprofundar o nível de autoconhecimento e utilizar os ganhos 

decorrentes desse conhecimento nas intervenções que implementei. Ao deter um elevado 

conhecimento de mim mesmo enquanto profissional, mas também enquanto pessoa, consegui 

tomar consciência daquelas que eram as minhas limitações, mas também daqueles que eram os 

meus sentimentos e emoções relativamente ao processo de cuidados, otimizando os mesmos para 

que contribuíssem de forma positiva para os objetivos delineados, com destaque para as relações 

estabelecidas com pessoas e famílias, bem como com membros da equipa multidisciplinar. 

No que se refere à integração de evidência científica no processo de cuidados, este era um 

princípio pelo qual já me tentava reger. Aliás, a própria inscrição neste Mestrado, demonstra 

exatamente essa preocupação em basear a minha prática em evidência científica. A construção do 

projeto de intervenção, com bases teóricas e evidências científicas recentes e a sua implementação 

na prática permitiu-me desenvolver esta competência, que certamente utilizarei ao longo da nossa 

vida profissional. 

 

Para além das competências comuns a todas as áreas de especialidade, o EESMP possui um 

conjunto “competências de âmbito psicoterapêutico, que permitem ao enfermeiro EESMP 

desenvolver um juízo clínico singular, logo uma prática clínica em enfermagem distinta das outras 

áreas de especialidade.” (Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 21427). 

De acordo com o Regulamento n.º 515/2018 - Regulamento de Competências Específicas do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica (Ordem dos Enfermeiros, 

2018, p. 21247), o EESMP: 
a) Detém um elevado conhecimento e consciência de si enquanto pessoa e 
enfermeiro, mercê de vivências e processos de autoconhecimento, 
desenvolvimento pessoal e profissional;  

b) Assiste a pessoa ao longo do ciclo de vida, família, grupos e comunidade 
na otimização da saúde mental;  

c) Ajuda a pessoa ao longo do ciclo de vida, integrada na família, grupos e 
comunidade a recuperar a saúde mental, mobilizando as dinâmicas 
próprias de cada contexto;  
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d) Presta cuidados psicoterapêuticos, sócio terapêuticos, psicossociais e 
psicoeducacionais, à pessoa ao longo do ciclo de vida, mobilizando o 
contexto e dinâmica individual, familiar de grupo ou comunitário, de forma 
a manter, melhorar e recuperar a saúde. 

 

Ao longo deste documento tenho feito várias referências em relação à primeira competência 

específica do EESMP referida neste regulamento, pois acredito que a mesma é essencial para este 

profissional. A componente reflexiva e de autoanálise foi uma constante desde o primeiro 

momento, tendo feito uso da mesma para alterar e otimizar aquela que era a ação durante o 

processo de cuidados. Deste trabalho reflexivo e de autoconhecimento resultou, logo numa fase 

precoce, a constatação de que, apesar de toda a componente teórica, a minha visão acerca da 

doença mental poderia ser algo distorcida e, eventualmente, caraterizada por algumas ideias 

preconcebidas. Estas ideias preconcebidas não estavam relacionadas com estigma em relação à 

doença mental, mas poderiam diminuir a qualidade da minha intervenção, nomeadamente em 

relação a um dos fatores mais importantes da relação terapêutica – a empatia. Na verdade, apesar 

de ao longo do período teórico termos abordado várias perspetivas da saúde mental, desde a 

componente política, à avaliação diagnóstica, à relação de ajuda, à psicopatologia, etc., foi só em 

contexto real, através da realização dos dois ensinos clínicos, que consegui ter uma noção mais 

abrangente e realista da experiência de cada uma das pessoas e das famílias a quem prestei 

cuidados. Esta reflexão permitiu-nos então ter uma atitude mais empática, mais autêntica, mais 

próxima da pessoa o que, em última análise, abriu espaço à aquisição das restantes competências 

de EESMP. 

 

Em relação às restantes competências específicas do EESMP, tal como referi no início deste 

capítulo, a forma como foi desenvolvido e implementado este Projeto de Intervenção fez com que 

as competências que nos propusemos alcançar fossem sendo atingidas de forma natural, já que 

pode ser feito uma ponte entre as várias unidades de competência definidas no Regulamento nº 

515/2018 (Ordem dos Enfermeiros, 2018)  e as várias etapas do Processo de Enfermagem, que 

serviu como base para a nossa intervenção. 

 

Relativamente à segunda competência definida por este regulamento, para além do grande 

contributo das aprendizagens desenvolvidas ao longo do EC I ao nível da avaliação diagnóstica e 

estabelecimento de relação terapêutica com pessoas internadas em contexto de agudização da 
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doença mental, a fase de apreciação inicial durante o EC II permitiu-me realizar uma avaliação 

global e abrangente da situação de saúde da pessoa e família. Esta avaliação, tendo em conta que 

a objetivo primário seria o aumentar do potencial de recuperação da pessoa, só poderia acontecer 

de forma global e com uma visão holística e atenta à individualidade de cada um.  

Com base nesta avaliação foi então desenvolvido um projeto de intervenção que teve sempre 

por base a participação ativa da pessoa e família, estimulando os seus próprios recursos internos 

para dessa forma aumentar os ganhos em saúde e o potencial de recuperação. 

Essa avaliação permitiu-nos então estar capacitados para desenvolver as aprendizagens a que 

refere a competência acima referida na alínea c), isto é, o ajudar a pessoa a recuperar a saúde 

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

como mencionado no capítulo da Metodologia, munidos dos dados colhidos na fase de avaliação 

e com base na relação terapêutica que se iniciou antes mesmo de conhecermos as pessoas e 

famílias, estabelecemos, em conjunto com a pessoa, diagnósticos de enfermagem referentes aos 

problemas e necessidades específicas de cada pessoa e família, fazendo uso de taxonomias 

estandardizadas. Com base nestes diagnósticos, realizamos então o planeamento da nossa 

intervenção com recurso a indicadores sensíveis aos cuidados de Enfermagem, o que nos permitiu 

apresentar ganhos em saúde para a pessoa e família, justificando assim a efetividade das nossas 

intervenções. Estas intervenções foram sempre pensadas de forma a estimular a participação ativa 

da pessoa e família, promovendo assim o seu empoderamento, isto é, o aumentar de conhecimentos 

e capacidades para reduzir o impacto da doença mental na sua vida, não só durante o projeto de 

intervenção, mas também no futuro. 

Para a prestação de cuidados ao longo do EC II recorremos à metodologia de gestão de caso, 

o que nos permitiu, com base numa visão abrangente da situação de cada pessoa e família, otimizar 

os vários recursos existentes para a melhoria da situação de saúde dos mesmos. 

 

Relativamente à última competência definida como específica para o EESMP, e tendo por 

base a avaliação inicial, os diagnósticos e o planeamento efetuado, implementamos intervenções 

terapêuticas de forma a aumentar o potencial de recuperação da pessoa e família. Para além da 

componente psicoeducativa, que tinha como objetivo promover o conhecimento da pessoa e 

família para uma gestão mais eficiente dos problemas relacionados com a saúde mental, foram 

implementadas, tal como já foi referido, um conjunto de intervenções psicoterapêuticas com vista 

a aumentar as respostas adaptativas da pessoa. 
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O percurso referido ao longo deste relatório vem então demonstrar a aquisição das 

competências específicas do EESMP ao longo deste Mestrado que, acreditamos, nos capacitará 

para, no futuro, prestar cuidados de Enfermagem numa área tão complexa e tão nobre como é a 

área da Saúde Mental e Psiquiátrica. 
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8 NOTA FINAL 

 

Ao chegar ao final deste relatório que, de forma simbólica, marca também a conclusão deste 

Mestrado, atrevo-me a dizer que, para além do crescimento que é característico de processos de 

aprendizagem deste nível e que foi demonstrado através da aquisição de competências de 

Enfermeiro Especialista, de EESMP e de Mestre, ocorreu em mim uma “metamorfose”, no sentido 

que tenho hoje uma visão diferente daquele que pode ser o papel do Enfermeiro. 

Tal como foi descrito neste relatório, ao se assumir ele próprio como um instrumento 

terapêutico, o EESMP encerra em si competências passíveis de, em estreita parceria com aqueles 

a quem presta cuidados, produzir ganhos em saúde muito relevantes nos diferentes contextos em 

que intervém.  

No que respeita à recuperação pessoal em saúde mental, estes ganhos assumem mesmo um 

valor acrescentado pois, ao promovermos o empoderamento das pessoas e suas famílias para lidar 

com uma experiência de doença mental, facilitamos o assumir do controlo por parte destes das 

decisões relativas à sua própria saúde e ajudamo-las a incrementar o seu potencial para uma vida 

produtiva, na comunidade onde se inserem. 

E foi neste momento, em que tomei consciência do papel que podemos assumir, que esta 

metamorfose se iniciou. Foi aqui que percebi aquela que era a motivação dos profissionais que 

trabalham numa área tão complexa como é a da Enfermagem de Saúde e Mental e Psiquiátrica – 

o que nos motiva são os ganhos em saúde que observamos nas pessoas de quem cuidamos, por 

mais pequenos que estes possam parecer.  

E é exatamente por isso que espero um dia conseguir desenvolver a minha prática profissional 

na área da Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, porque sei que irei sempre encontrar 

motivação e realização profissional em cada “vitória” das pessoas, famílias ou comunidades a 

quem venha a prestar cuidados. 
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