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INTRODUÇÃO 

 

 

Este Relatório Final irá espelhar todo o trabalho que realizámos ao longo do Estágio Final. 

Delineámos, como objetivo geral do Estágio Final, desenvolver um projeto de estimulação cognitiva, 

visando a promoção e manutenção das capacidades cognitivas das pessoas portadoras de doença mental. 

Relativamente aos objetivos específicos, elegemos realizar o diagnóstico da situação; realizar avaliação 

diagnóstica às pessoas, de forma a rastrear défices cognitivos e conhecer as necessidades dos utentes; 

instruir os utentes sobre a importância da estimulação cognitiva na sua vida;  promover atividades de 

treino cognitivo; promover atividades de bem-estar e de partilha entre os utentes; desenvolver 

competências de investigação com o intuito de responder à questão de investigação: Quais são as 

evidências da estimulação cognitiva em pessoas portadoras de doença mental?  ; avaliar os resultados 

das intervenções. Para além dos já mencionados, são ainda objetivos específicos, o desenvolvimento de 

competências comuns do enfermeiro especialista, o desenvolvimento de competências específicas do 

Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica [EESMP]e o desenvolvimento das competências 

de mestre. 

O presente Relatório Final tem como objetivo demonstrar o impacto que um projeto de estimulação 

cognitiva pode ter em utentes com doença mental, em regime de internamento, com o suporte de toda 

a literatura que evidencie, cientificamente, a referida questão. 

Este relatório encontra-se redigido seguindo a norma APA 7ª th. 

O instituto onde decorreu o Estágio Final situa-se na ilha de São Miguel, Açores. É constituído por 

vários serviços/especialidades, tais como, serviço de Psiquiatria de média e longa duração, de apoio 

máximo e moderado, serviço de psicogerontologia e serviço com especialidade de adictologia.  

O Estágio realizou-se no serviço de internamento de psiquiatria de longa duração, de apoio máximo. 

Em estrutura, este serviço é divido em duas alas, encontrando-se o gabinete de Enfermagem a meio 

das duas alas.  

Num total, encontram-se internados 69 utentes, 36 numa ala e 33 na outra. Esta divisão efetua-

se consoante o grau de incapacidade psicossocial e dependência dos utentes. 

Os utentes são todos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 27 e os 72 anos, no 

entanto, a faixa etária mais frequente situa-se nos 50 anos. 



 
 

 
jul-22 | Página 8 

 

Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
As patologias mais frequentes, diagnosticadas aos utentes, são oligofrenia e esquizofrenia. 

  O Estágio decorreu entre 22 de novembro e 8 de março, num total de 335 horas de contacto com 

os utentes. Foi realizada uma análise e reflexão sobre a aquisição das competências comuns do 

enfermeiro especialista e as competências especificas do enfermeiro especialista em saúde mental e 

psiquiátrica, adquiridas ao longo do estágio final. 

 

 

1. ESTIMULAÇÃO COGNITIVA 

 

Silva et al. (2020), relata que os défices cognitivos são alterações na capacidade de processamento 

de informação, aprendizagem e generalização. Envolvem, essencialmente, funções mentais como a 

memória, linguagem, raciocínio lógico e abstrato, atenção, perceção, capacidade executivas e capacidade 

visuoespacial. O comprometimento cognitivo pode interferir nas atividades básicas e instrumentais de 

vida diárias. Descreve-nos o défice cognitivo ligeiro (DCL), sendo uma condição patológica que apresenta 

o fim dos défices cognitivos ditos normais previstos para o envelhecimento e o início de um estádio de 

demência. A pessoa portadora DCL apresenta um desempenho cognitivo abaixo do esperado para a sua 

idade e escolaridade, no entanto, não apresenta outras condições constituintes do quadro de demência.  

“Os critérios de diagnóstico definidos para o DCL são: queixa de défice de memória por parte da 

pessoa, sendo corroborada por um familiar; défice objetivo de memória para a idade da pessoa (mediante 

avaliação neuropsicológica); preservação das restantes funções cognitivas; preservação da autonomia nas 

atividades de vida diárias e não ter critérios de demência (Peterson, 2004).” (In Silva et al. 2020, p.125) 

A OMS (2019), apresenta-nos três definições diferentes de tipos de declínios cognitivos sendo, o 

declínio fisiológico das funções cerebrais, um ligeiro declínio das capacidades cognitivas associadas ao 

processo natural de envelhecimento. O comprometimento cognitivo, em que qualquer pessoa, em 

qualquer idade, pode apresentar algum tipo de declínio cognitivo, em diferentes graus. A deficiência 

cognitiva, normalmente resultante de um evento patológico como lesão ou doença. 

Brum, Forlenza e Yassuda (2009), dizem-nos que, o declínio de algumas funções cognitivas, podem 

estar associadas ao envelhecimento. No entanto, estes défices podem ser compensados. Estes idosos 

podem beneficiar de programas de treino. No estudo destes autores, foi observada uma melhoria 

significante nas funções cognitivas, atenção, orientação temporal, habilidade para fazer compras e lidar 

com dinheiro e diminuição nos sintomas depressivos, após efetuarem sessões de treino. 
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A OMS (2019), aponta algumas recomendações, assim como fatores de risco ao desenvolvimento 

do défice cognitivo. Ou seja, é recomendada a realização de exercício físico para adultos com cognição 

normal ou ligeiro défice cognitivo, de modo a reduzir o risco de declínio cognitivo; efetuar uma 

alimentação saudável; para adultos fumadores, a cessação tabágica. Ressalva-se que os fatores 

alimentares podem estar envolvidos no desenvolvimento de demência, tanto diretamente, como através 

do seu papel em outros fatores de risco sendo que uma dieta saudável, pode ter um grande potencial 

preventivo para a deficiência cognitiva.  Outra recomendação, aponta para o reduzir ou cessar o consumo 

de álcool pois, para além de oferecer outros benefícios para a saúde, intervenções neste sentido já foram 

efetuadas com adultos com cognição normal e comprometimento cognitivo leve para reduzir o risco de 

declínio cognitivo e/ou demência. 

 O treinamento cognitivo pode ser oferecido a idosos com cognição normal e com leve 

comprometimento cognitivo para reduzir o risco de declínio cognitivo e/ou demência. Não há evidências 

suficientes que suportem uma relação entre a atividade social e redução do risco de problemas cognitivos 

e demência. No entanto, a participação social e o apoio social estão fortemente ligados a uma boa saúde 

e ao bem-estar ao longo da vida, sendo que a inclusão social deve ser apoiada ao longo da mesma. 

Chariglione e Anczura (2013), referem que o processo de reabilitação proporciona uma 

conscientização do utente a respeito de suas capacidades remanescentes, produzindo uma mudança na 

auto-observação e, possivelmente, uma aceitação de sua nova realidade. 

Os mesmos, ao citarem Wilson (2009), mencionam que a reabilitação cognitiva tem o objetivo de 

capacitar utentes e familiares a conviver, diminuir e/ou superar as deficiências cognitivas derivadas de 

lesões neurológicas, focando-se, principalmente, na melhoria das funções cognitivas através do treino 

cognitivo.  

Costa e Sequeira (2013), definem declínio cognitivo ligeiro como um estádio de transição, entre 

as alterações cognitivas que decorrem de um processo de envelhecimento normal e um estádio inicial de 

demência. Mencionam ainda, que tem sido documentado, em vários estudos, uma elevada taxa de 

progressão de DCL para demência, maioritariamente, no que diz respeito ao Alzheimer. Por esta razão, 

Costa e Sequeira (2013), mencionam a necessidade de desenvolver esforços que permitam a identificação 

precoce dos défices cognitivos e intervir nos mesmos em fases iniciais, para prevenir consequências que 

poderão diminuir a qualidade de vida, a autonomia e problemas sociais. 

Oliveira et al. (2017), indicam-nos que, na última década, houve uma nova abordagem na 

investigação, um esforço para retardar o declínio cognitivo. Esta investigação demonstrou que algumas 

atividades do quotidiano, como o exercício físico regular e a estimulação cognitiva, aumentam a 

plasticidade cerebral mesmo em idade avançada. Demonstra que o efeito benéfico da estimulação da 
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atividade cognitiva não era relevantemente influenciado pelo número de anos de escolaridade, em 

pessoas com idade igual ou superior a 55 anos. Normalmente, níveis mais altos de educação estão 

associados a níveis mais altos de cognição. Todavia, os extremos de escolaridade demonstram uma 

avaliação cognitiva desfavorável, revelando assim que a estimulação cognitiva pode ter efeitos diferentes, 

dependendo da idade em que é feita.  

“(…) uma estimulação cognitiva em idades menos avançadas (entre os 55 e os 64 anos) se associa a uma 

menor deterioração cognitiva. Verificou-se também, que a atividade cognitiva se mantem preservada 

durante mais tempo em indivíduos com maior número de anos de escolaridade.” (Oliveira et al., 2017, 

p.298) 

“A deteção precoce de dificuldades funcionais permitirá delinear exercícios físicos compensatórios, de 

acordo com a capacidade física do indivíduo, que moderem a perda da autonomia física e indiretamente 

o declínio cognitivo na população idosa.” (Oliveira et al., 2017, p.300) 

Matimba, A (2014), alude que o Programa de Estimulação Cognitiva é um conjunto de várias 

atividades com objetivo de estimular as várias funções cognitivas, tais como, o pensamento, a memória, 

o raciocínio lógico, a atenção, a orientação, a perceção, a linguagem, a concentração e as capacidades de 

abstração. Tem também como objetivo desenvolver as capacidades de interação, comunicação e treinar 

a memória. A mesma autora refere ainda que, é possível verificar-se melhorias significativas, a nível da 

cognição e qualidade de vida, em indivíduos com patologia mental, que integraram o Programa de 

Estimulação Cognitiva, comparativamente a indivíduos que não foram estimulados. 

Gonçalves (2012), refere que é escassa a investigação em Portugal sobre o impacto da 

estimulação cognitiva na prevenção do declínio cognitivo. Houve grande dificuldade em encontrar prática 

baseada em evidência escrita sobre o impacto da estimulação cognitiva em adultos. A maioria da 

literatura aborda a temática, mas para a população idosa. Foi utilizada alguma desta literatura pois a 

maioria defende que a estimulação cognitiva favorece o envelhecimento saudável prevenindo e/ou 

retardando défices cognitivos. O mesmo autor desenvolveu um programa de estimulação cognitiva para 

idosos institucionalizados, de modo a estimular várias funções cognitivas, como a memória, a atenção, a 

concentração, a perceção, o raciocínio, o pensamento, a imaginação, a linguagem, a capacidade 

visuoespacial e a associação de ideias. A estimulação é efetuada através de atividades lúdicas e apresenta 

os seguintes objetivos: melhorar a qualidade de vida e o bem-estar, desenvolver capacidades cognitivas 

e aumentar a interação social.  

Lopes, Bastos e Argimon (2017), efetuaram uma revisão sistemática da literatura e, após a mesma, 

concluíram que programas de estimulação cognitiva têm um número médio de 12 sessões, sendo a 

periodicidade semanal; a duração das sessões variou entre 15 minutos a 90 minutos, sendo mais 
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frequente de 60 minutos; maioritariamente os programas são efetuados em grupo, havendo alguns 

individuais. Relativamente aos domínios cognitivos estimulados, na sua maioria, o treino foi orientado 

para a memória, embora outros programas de intervenção tenham orientado o treino para o 

funcionamento cognitivo global e velocidade de processamento. Outros domínios também foram focos 

de intervenção, como a atenção, as funções executivas, a capacidade de planeamento, o raciocínio e a 

organização.  

Segundo Sousa et al. (2020), a Estimulação Cognitiva deve ser efetuada em cooperação com a 

pessoa com défice, os profissionais de saúde, os familiares e com pessoas da comunidade mais ampla. É 

um conjunto de estratégias e técnicas cognitivas que têm como objetivo a restauração clínica de funções 

e/ou a compensação das mesmas com vista a minimizar os défices cognitivos.  

“Este procedimento necessita de uma abordagem estruturada, limitada no tempo e com objetivos 

terapêuticos bem definidos.” (Sousa et al., 2020, p.190) 

A Estimulação Cognitiva deve ser utilizada em pessoas portadoras de demência, idosas, qualquer 

pessoa com cognição comprometida devido a vários fatores, como por exemplo défices pós acidente 

vascular cerebral, traumatismo crânio-encefálico, epilepsia, esclerose múltipla, etc. Pode ser aplicada à 

pessoa individualmente ou a um grupo, sendo que, enquanto grupo, promove a interação social e a 

readaptação dos comportamentos. (Sousa et al., 2020) 

 

 

 

2. ESTIMULAÇÃO COGNITIVA EM UTENTES COM DOENÇA MENTAL, EM REGIME 

DE INTERNAMENTO 

 

 

2.1. Identificação e descrição do Problema 

 

 

Nas primeiras semanas, efetuou-se a devida integração à instituição, rotinas de serviço, aos 

utentes, realizou-se o diagnóstico de situação e foram selecionados os utentes para integrarem o projeto. 

Os utentes foram escolhidos de modo a que o grupo fosse o mais homogéneo possível, dentro 

das suas capacidades e necessidades indo ao encontro do que refere Sousa et al., 2020 “O grupo deve ser 

o mais homogéneo possível”.  
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Depois do processo de seleção, os utentes foram individualmente entrevistados, esclareceu-se o 

tipo de projeto que iam integrar, o objetivo do mesmo e que iriam ser avaliados no início e no final. Após 

o seu consentimento, iniciou-se a avaliação diagnóstica inicial, de forma a rastrear défices cognitivos e 

conhecer as necessidades dos utentes. Esta avaliação decorreu por meio de entrevista, com o intuito de 

os conhecer melhor, de esclarecer dúvidas individuais, de criar um ambiente em que pudessem conversar, 

partilhar momentos, e aplicar as escalas de avaliação cognitivas, de modo a que não houvesse dúvidas 

nem interferências. As escalas aplicadas foram o Mini Exame do Estado Mental e o Montreal Cognitive 

Assessment (MoCa). 

Sousa et al. (2020), apresenta-nos na ETAPA 1. Avaliação inicial do utente. O utente deve ser 

avaliado com recurso a instrumentos de avaliação cognitiva, como por exemplo, o Miniexame do Estado 

Mental; Montreal Cognitive Assessment; Teste de declínio cognitivo de 6 itens; Teste do relógio; 

Resultado NOC “Cognição”.  

 

“O relacionamento interpessoal entre o paciente e o profissional da área da saúde é 

uma estratégia facilitadora para um processo terapêutico eficaz, com base na confiança, 

respeito e liberdade, no intuito de oferecer ao paciente harmonia entre relações sociais 

e familiares. Oferecer atendimento à pessoa com transtorno mental, por meio de 

orientações em grupos terapêuticos, auxilia o fortalecimento de sentimentos para 

enfrentar a rotina da doença.” (Brusamarello et al., 2013, p.250). 

 

O grupo é constituído por sete utentes, todos do sexo masculino, com idades compreendidas 

entre 47 e 66 anos, com escolaridade desde a 2 classe até a licenciatura, com antecedentes pessoais de 

doença mental de esquizofrenia paranoide, doença Bipolar II, traumatismo crânio encefálico recorrente 

devido a estilismo crónico, oligofrenia, demência alcoólica, síndrome demencial e perturbação orgânica 

da personalidade. 

Na avaliação inicial do Mini Exame do Estado Mental, três utentes não apresentam alterações a 

nível da orientação.  Na memória imediata, quatro utentes não apresentam alterações, um apresenta 

dificuldades, conseguindo repetir uma palavra em três e 2 utentes apresentam memória imediata 

comprometida, não conseguiram repetir nenhuma das três palavras. Em relação à atenção e cálculo, três 

utentes não apresentam alterações, três utentes não conseguem fazer nenhum cálculo e um utente 

consegue fazer um cálculo. Todos os utentes apresentam a evocação comprometida, 6 utentes não 

conseguiram evocar nenhuma palavra e 1 utente conseguiu evocar duas palavras de três mencionadas. 

No que se refere à linguagem, três utentes não apresentam alterações, os outros quatros apresentam 

alterações nesta área. 
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No geral, os scores da avaliação inicial variaram entre 7 e 26, todos os utentes apresentam 

défice cognitivo, sendo de salientar que os utentes não tinham o mesmo nível de escolaridade. 

Perante a avaliação inicial do MoCa, quatro utentes não conseguiram desenhar o cubo. Um 

utente desenhou corretamente o relógio, com os três critérios, contorno, números e ponteiros. Os 

restantes utentes apresentaram apenas um destes critérios corretos e outros nenhum. 

  Relativamente à nomeação, 5 utentes nomearam os três animais corretamente, um utente 

não conseguiu nomear nenhum dos animais e um utente nomeu dois animais. 

Na avaliação da atenção, um utente não apresenta alterações, três utentes não conseguem 

realizar os dois exercícios e um utente consegue resolver um exercício.  

Na linguagem, todos os utentes apresentaram alterações, 6 utentes conseguiram obter pelo 

menos um ponto, um utente teve zero pontos. Ao avaliar a abstração, todos os utentes conseguiram 

mencionar a semelhança entre comboio-bicicleta, no entanto, apenas três utentes conseguem indicar a 

semelhança entre o relógio-régua.  

Nenhum utente conseguiu a evocação das 5 palavras, um utente recordou 2 palavras, os restantes 

seis utentes não evocaram nenhuma palavra. 

Quanto à orientação, três utentes estão totalmente orientados alopsiquicamente. 

O score final, da avaliação inicial, variou entre 3 e 23. 

Os dados recolhidos foram tratados e segundo o score obtido, na avaliação inicial, através das 

escalas Miniexame do Estado Mental e MoCa, todos os utentes apresentam défice cognitivo.  

Foram realizadas várias sessões com o grupo, cada sessão consistia numa atividade com o objetivo 

de estimular uma função cognitiva especifica. No total do projeto foram realizadas 17 atividade 

diferentes, a título de exemplo:  foi efetuada uma sessão de relaxamento, que se repetiu ao longo de todo 

o projeto, uma vez por semana; duas sessões de cinematerapia; uma sessão de exercício físico e uma 

sessão, que foi divida em duas diferentes porque os utentes apresentavam necessidade muito 

diferenciadas, sendo necessária a divisão para melhor trabalhar com cada subgrupo. Deste modo, sessões 

de estimulação cognitiva, contemplamos um total de 12 sessões. 

De acordo com Sousa et al. (2020), o programa de Estimulação Cognitiva (EC), deve conter um 

número de 6 a 12 sessões. A periodicidade das sessões deverá ser semanal ou duas por semana. 

Relativamente ao local e o horário, quanto mais adaptado às rotinas do utente, maior adesão terá. A 

duração das sessões individuais deverá ter, no máximo, 60 minutos e em grupo 90 minutos. 

As atividades podem ser consultadas no Apêndice 1 - caderno de atividades, onde está descrito a 

atividade, os objetivos da mesma, o material necessário, entre outras informações. 
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Após cada sessão, foi entregue aos utentes, um questionário de avaliação da sessão, dos 

conteúdos da mesma, do grau de satisfação da sessão e do formador. Para os utentes que são analfabetos, 

este questionário era lido por mim e os mesmos iam assinalando com uma cruz. 

 

 

3. ATIVIDADES REALIZADAS 

 

 

O Projeto Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em regime de internamento, 

decorreu ao longo do Estágio Final, entre novembro de 2021 e março de 2022. Contou com um total de 

17 sessões dinamizadas, não estão aqui contabilizadas as sessões de avaliação inicial e final. Cada sessão 

com duração de 35 a 60 minutos. Todas as sessões foram avaliadas pelos utentes.  

De seguida, serão descritas todas as sessões realizadas. Em Apêndice 1, encontra-se o caderno de 

atividades que descreve todas as atividades, com imagens ilustrativas, este foi criado para planear as 

atividades e com o intuito de o entregar ao serviço onde decorreu o Estágio, de modo a que pudessem 

dar continuidade ao Projeto. 

Na primeira sessão de estimulação cognitiva foi efetuada, primeiramente, a apresentação de 

todos os membros do grupo e a minha como dinamizadora do projeto. Foi explicado o projeto, a duração 

do mesmo e foi proporcionado ensino sobre a estimulação cognitiva, desde o que era, quais os seus 

benefícios, como podemos treinar a cognição, quem deve fazer este treino, o que são funções cognitivas 

e quais são.  

Seguidamente, foi entregue, a cada utente, dois cartões em formato de “like” e “deslike”, verde 

e vermelho, respetivamente, em que o objetivo seria os utentes, após eu ler uma frase, demonstrarem se 

concordavam ou não com a frase, por exemplo: “Só as pessoas com danos nas funções cognitivas (danos 

cerebrais), é que beneficiam de atividades de treino cognitivo”. Após darem as respostas, era reforçado 

o que dizia nos cartões por outras palavras e explicado o conteúdo das mesmas. No total, foram 

apresentadas 10 frases. Durante a atividade, todos os utentes colaboraram com agrado, embora, de 

início, apreensivos. Três utentes apresentaram várias intervenções espontâneas, três apenas respondiam 

quando abordados. Um utente apresentava discurso por vezes incoerente e outro faltou à sessão, no 

entanto, no inicio da sessão seguinte, foi efetuado ensino a este utente que faltou, de modo a que tivesse 

a mesma informação dos restantes membros do grupo. 

Feito brainstorming para avaliar conhecimentos sobre estimulação cognitiva, verificando-se que, 

espontaneamente, não conseguiram responder. Com palpites, avançaram nas respostas. 
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Foram efetuados resumo e síntese, todos colaboraram, com dificuldade em repetir informação 

espontaneamente, com ajuda conseguiam, exceto um utente. 

A sessão 2 estimulou a função cognitiva memória. Esta sessão foi dividida em duas atividades, a 

primeira consistiu no jogo da memória, em que o grupo foi inicialmente dividido em dois subgrupos com 

metade dos cartões cada. No final, e porque o grupo gostou da atividade e queriam repetir, juntou-se 

todo o grupo com todos os cartões e, à vez, cada um dos utentes tentava descobrir o par de imagens. A 

segunda atividade da memória, realizada em dia diferente da primeira, foi um caça-palavras, em que 

houve dois utentes que efetuar um caça-letras, pois um é analfabeto e o outro tem escolaridade muito 

baixa. Aquando desta atividade, foi observada uma dificuldade geral. No questionário de satisfação, 

realizado no fim da atividade, repercutiu-se esta dificuldade, o que levou a que mesma fosse a que menos 

gostaram em todo o projeto. 

Na sessão 3, tiveram início as sessões de relaxamento. Neste dia, foi aplicada a Escala de avaliação 

da Ansiedade de Hamilton, individualmente, a todos os utentes, em modo de entrevista. A escala 

encontra-se em Anexo I. Na avaliação inicial, cinco dos sete utentes apresentaram sintomatologia leve a 

moderada, pois o score final situava-se entre o 18 e o 24.  

Segundo Bernik e Neto (2016), a Escala de Ansiedade de Hamilton, foi a primeira escala específica 

para avaliar a ansiedade. Esta escala, diferenciava-se dos restantes instrumentos, por basear os seus itens 

unicamente em variáveis clínicas (avaliação sintomatológica vs. funcionamento psicológico).  

A Escala de Ansiedade de Hamilton é uma escala semiestruturada, contém um total de 14 itens e 

instruções de avaliação explícitas, para ser aplicada por um profissional. Contém 7 sintomas psíquicos e 7 

sintomas somáticos. Os scores são apresentados por ausente, leve, moderado ou grave e podem ser 

substituídos por números: 0, 1, 2 ou 3, o que aumenta muito a sensibilidade e a utilidade do instrumento. 

Uma escala de 0 a 4 (ausente a muito grave) também pode ser usada. Score final menor que 17 sugere 

sintomatologia leve, de 18 a 24, leve a moderada e de 25 a 30, moderada a grave. (Bernik e Neto, 2016). 

A escala segue o princípio de que quanto mais grave a manifestação de uma patologia, maior é o 

número de sintomas característicos que se apresentam.  

“Se o número de sintomas (agora itens) for relativamente grande, a contagem dos sintomas 

(check-list) torna-se um instrumento quantificador útil, confiável e de boa validade.” (Bernik e Neto, 2016, 

p.330) 

É de fácil aplicação e alta confiabilidade e pode ser aplicado em crianças, adolescente e adultos. 

Os itens podem ser questionados de forma individual ou a escala pode ser preenchida pelo profissional 

após a entrevista clínica. O preenchimento da escala tem uma duração de 10 a 15 minutos. (Bernik e Neto, 

2016) 
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De seguida, já em grupo, foi explicado como se iria proceder a sessão. Num total, foram efetuadas 

seis sessões de relaxamento, semanalmente. Após cada uma, era aplicada a escala de avaliação da sessão. 

De salientar que as sessões decorriam exclusivamente à noite, porque a sala não permitia controlo da luz 

natural, então, para que conseguíssemos um ambiente escuro, calmo, sem ruídos externos, decidiu-se 

efetuar pelas 20 horas. Foi das sessões que mais gostaram. Na última sessão, foi novamente aplicada a 

Escala de Avaliação da Ansiedade de Hamilton, comparando-se as duas avaliações, inicial e final, na final 

apenas um utente apresentou reação patológica ligeira. 

A sessão 4, teve como objetivo treinar habilidades práxicas construtivas. Nesta sessão foi 

dinamizado o jogo do “Tetris”. Em cartão, foram contruídos dois painéis e todas as peças que pertencem 

ao jogo original. As peças, quando montadas corretamente, conseguiriam encher todo o painel. Nessa 

sessão os utentes foram divididos em dois grupos, um grupo com quatro pessoas e o outro com três, cada 

grupo tinha um painel e tinham de construir o puzzle corretamente. Na primeira tentativa nenhum dos 

grupos conseguiu construir e finalizar o painel, contudo, entusiasmados com o objetivo final, tentaram 

várias vezes e acabaram por conseguir preencher todo o painel.  

Na 5ª. sessão promoveu-se o treino de habilidades executivas, os utentes foram para a cozinha, 

com o objetivo de fazer um bolo. Antes de se iniciar, foi explicado o que são habilidade executivas e como 

fazer um bolo promove o treino das mesmas. De seguida, os utentes foram questionados sobre o que era 

necessário para fazer um bolo. Com ajuda, conseguiram responder que era necessário planear, verificar 

os ingredientes, utensílios e todo o material necessário, para depois executarmos a receita segundo a 

mesma. A avaliação consistiu na prova do bolo que executaram. Os utentes gostaram desta atividade por 

saírem da sua rotina e irem para um local onde não costumam estar. Durante toda a sessão partilharam 

entre si e comigo vários episódios das suas vidas. Foi uma sessão de que gostaram o que se refletiu na 

avaliação que efetuaram. 

A sessão 6, promoveu o treino de habilidades práxicas visuo-construtivas. O objetivo da sessão 

consistia em que os utentes fossem capazes de construir desenhos, seguindo os pontos com números que 

constava das folhas que lhes foi entregue. No total foram entregues cinco desenhos a cada utente. Todos 

os utentes participaram com bastante atenção e entusiamo e todos conseguiram realizar os desenhos 

com sucesso.  

Dando continuidade ao treino das habilidades visuo-construtivas, na sessão 7, foi realizada a 

atividade de encontrar os erros em duas imagens iguais. Num total, cada utente recebeu cinco pares de 

imagens, o primeiro par tinha 5 erros para encontrar, as outras quatro imagens, cada uma, tinha 7 erros. 

Um utente apresentou muita dificuldade na realização desta atividade, mesmo com ajuda, não conseguiu 

realizar toda a atividade. Um utente realizou toda a atividade sem dificuldades, os restantes apresentaram 
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algumas dificuldades, no entanto com ajuda, conseguiram finalizar toda a atividade com sucesso. Esta 

sessão realizou-se pelas 20 horas, os utentes apresentavam vários períodos de distração e referiram estar 

cansados àquela hora. 

Na sessão 8, realizamos o “jogo do stop”. Com objetivo de treinar as habilidades de sintaxe, a 

linguagem e o reconhecimento de palavras. Nesta atividade, três utentes receberam vários cartões com 

as letras que poderiam ser retiradas, após retirar-se a letra, tinham de identificar o cartão correto e de 

seguida, neste cartão, havia várias palavras, tendo os utentes de assinalar as que começavam pela letra 

retirada. Estes utentes eram analfabetos ou com baixa escolaridade. Dois deles conseguiram realizaram 

a atividade com sucesso, um apresentava muita dificuldade e desconcentração, não a conseguindo 

realizar. Para os restantes utentes, após a retirada da letra (cada um retirou pelo menos uma vez a letra 

do saco) tinham de escrever o máximo de palavras, durante dois minutos, ou o primeiro a escrever trinta 

palavras, iniciadas pela letra retirada, dizia “stop”. Os utentes, durante a sessão, mostraram-se atentos, 

esforçaram-se para conseguir realizar a atividade, descontraíram, socializaram entre si. 

Sessão 9, nesta sessão promovemos o treino da atenção, concentração e memória do trabalho 

através de exercícios de cálculo. Todos os exercícios foram iguais para todos os utentes. Quatro utentes 

conseguiram realizar todos os exercícios autonomamente, três apresentaram várias dificuldades. Com 

ajuda, um conseguiu realizar todos os exercícios, outro utente, com ajuda, realizou metade dos exercícios 

e, ainda, outro utente, mesmo com ajuda, não conseguiu realizar nenhum exercício. Na avaliação da 

sessão os utentes referiram que gostaram, que no início custou porque já não estavam habituados, mas 

que gostariam de fazer mais exercícios de cálculo. Os utentes que necessitaram de ajuda também 

referiram gostar, mas que era muito difícil. Deste modo, indo ao encontro dos interesses do grupo, foi 

realizada uma segunda sessão de cálculo, Sessão 10, em que, como já eram conhecidas as dificuldades 

dos utentes, os mesmos foram divididos em dois grupos e a sessão realizou-se em dois dias destintos.  A 

atividade chamou-se “Pagar as Contas” pois todos os problemas tinham a ver com situações de compras 

e ter de pagar as mesmas, conseguindo perceber se após receberiam troco ou não. O primeiro grupo 

constituído por 4 utentes, recebeu 3 problemas para resolver, todos os utentes conseguiram resolver 

todos os problemas com sucesso. O segundo grupo recebeu várias notas e depois tinham de responder a 

questões como: “Quantas notas de 50 euros recebeu, 20 euros e 10 euros? No total, quanto dinheiro 

tem?” Também tinham de efetuar um pagamento e verificar se tinha sobrado dinheiro ou se tinham a 

receber de troco. Neste grupo tínhamos três utentes, dois resolveram os exercícios com sucesso, um 

apresentou muitas dificuldades, contudo, com ajuda, também conseguiu resolver todos os exercícios. 

A Sessão 11, foi uma sessão de cinematerapia, o filme observado intitulava-se “A Tela em Branco”, 

o intuito desta sessão foi promover a partilha de emoções e momentos. Durante a curta metragem todos 
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os utentes, exceto um, mantiveram atenção. No final, conseguiram explicar e refletir sobre o filme. 

Seguidamente, efetuamos uma transição dos acontecimentos da curta metragem para a vida real, os 

utentes começaram a partilhar histórias de suas vidas, apenas um falava de cada vez e os outros ouviam 

com atenção, houve partilha de emoções. Durante a sessão, sentiu-se um espirito de entreajuda, um 

grupo unido que se compreendia.  

A sessão 12 teve o objetivo de treinar a atenção e concentração, dando ênfase ao reconhecimento 

numérico, jogamos ao “Bingo”. Todos os utentes colaboraram, mantiveram atenção, ajudaram-se entre 

si, divertiram-se e o término desta sessão foi prolongado por várias vezes. Foi a sessão que decorreu 

melhor e teve maior cotação na avaliação efetuada pelos utentes.  

Na sessão 13, promoveu-se o treino da nomeação e da linguagem. A atividade foi efetuada 

individualmente. No entanto, os dois utentes que apresentavam mais dificuldades, fizeram a par. A cada 

utente/par foram entregues 24 cartões, 8 de animais, 8 de profissões e 8 de desportos. Os utentes teriam 

de separar as profissões, dos desportos e dos animais e quando já tivessem os 8 cartões de cada grupo 

separados, teriam de escrever o nome de cada um, os utentes que estavam em par por serem analfabetos 

ou com baixa escolaridade teriam apenas de nomear. Foi uma sessão de grande dificuldade, referido pelos 

utentes. Os utentes que estavam em par necessitaram de muita ajuda para conseguir realizar a sessão e 

não conseguiram nomear muitos cartões. Todos os outros utentes conseguiram realizar a sessão com 

sucesso, alguns necessitaram de ajuda. A sessão demorou mais que o previsto devido ao seu nível de 

complexidade. Na avaliação dos utentes esta sessão foi “boa”. 

A sessão 14 foi a segunda sessão de cinematerapia. O filme escolhido foi “Divertida Mente” que, 

por ser um filme mais longo, foi divido em dois dias. Os utentes durante as sessões perderam a atenção 

várias vezes. De um dia para o outro, muitos dos utentes não se recordavam do conteúdo do filme. No 

fim do filme fizemos um breve resumo do conteúdo do mesmo, alguns utentes conseguiram colaborar, 

contudo, foi confuso e não conseguiram, autonomamente, transpor o que foi observado para o dia- a- 

dia. Só com explicação e exemplos é que entenderam e aí colaboraram e intervieram. Foi a atividade que 

correu menos bem, retiraríamos a mesma do projeto, ou então, abordaríamos as emoções de outro 

modo.  

A sessão 15 contemplou o bem-estar e exercício físico, foi uma aula de aeróbica adaptada às 

capacidades físicas dos utentes. Dois utentes utilizavam auxiliares de marcha, então para estes utentes 

trabalhamos essencialmente os membros superiores. A aula decorreu com música, em sala (sem outros 

utentes a observar) ampla e sem objetos que pudessem pôr os utentes em risco de queda. Foi a sessão 

que mais gostaram. Era para ser sessão única, mas a pedido dos utentes, acabamos por realizar outra 

sessão igual, em dia diferente. 



 
 

 
jul-22 | Página 19 

 

Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
Na sessão 16 promoveu-se o autoconhecimento/ a autoimagem, foi entregue a cada utente uma 

cartolina com questões como: “O que é mais importante para mim?”; “Cinco qualidades que tenho.”; 

“Quais as minhas perspetivas de vida?”; “Na minha vida os acontecimentos mais importantes foram… “ 

Os utentes poderiam escrever ou desenhar, no final, se se sentissem à vontade, poderiam 

partilhar comigo e com o grupo. Todos os utentes colaboraram, no final partilharam todos, com toda a 

vontade, momentos, histórias e emoções. Esta sessão estava para decorrer no início do projeto, no 

entanto, foi atrasada e após o decorrer da mesma, podemos afirmar que esta sessão terá mesmo de ser 

efetuada após o grupo ter confiança e à vontade entre si para que consigam partilhar 

momentos/sentimentos mais íntimos. 

Sessão 17, a última sessão do projeto, teve como objetivo o treino de orientação temporal. 

Construímos calendários e nestes calendários percorremos todos os meses para assinalar todas as datas 

festivas, inclusive o aniversário de cada um dos utentes. Foi a sessão mais longa, os utentes empolgaram-

se, a cada data festiva, contavam histórias ou momentos que viveram. Foi uma sessão que decorreu muito 

bem, com a participação e intervenção de todos os utentes.  

No final das sessões, todos os utentes foram submetidos às escalas de avaliação da cognição tal 

como na avaliação inicial, pois, de acordo com Sousa et al. (2020), a avaliação final do utente deve realizar-

se logo após o programa de EC e tem de incluir todos os parâmetros avaliados na avaliação inicial. 

Relativamente à escala de avaliação Miniexame do estado mental, obtivemos scores entre os 12 

e os 30 sendo que 30 é o score máximo da escala. Seis utentes aumentaram o score comparativamente à 

avaliação inicial e um utente manteve a mesma pontuação. 

Na avaliação final da escala MoCa, os scores obtidos variaram de 4 a 29. Houve 6 utentes que 

aumentaram a pontuação obtida comparativamente à avaliação inicial e um diminuiu dois pontos.  

Com este aumento significativo podemos afirmar que o projeto de estimulação cognitiva foi 

eficaz, produziu efeitos, quer a nível das funções cognitivas que se encontravam com défice, quer a nível 

de interação e relação social.  

Finalizámos as sessões e o projeto de EC com este grupo, através da entrega dos calendários 

efetuados pelo grupo. Os utentes deveriam ser reavaliados 3 a 6 meses depois do final das sessões, 

realizar o follow-up. Indo ao encontro do que refere Sousa et al. (2020), deve ser realizado o follow-up do 

utente 3 a 6 meses depois do fim do programa de EC e esta avaliação tem de incluir tosos os parâmetros 

de avaliação que constaram da avaliação inicial e final.  
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4. ANÁLISE E REFLEXÃO DAS COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPE-

CIALISTA; ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL E 

PSIQUIÁTRICA [EESMP] E DO GRAU DE MESTRE 

 

 

Iniciando esta reflexão pelas competências necessárias para aquisição do grau de Mestre e segundo 

o artigo 15º do Decreto de Lei n.º 74/2006 de 24 de março, o grau de mestre é conferido aos que através 

de aprovação em todas as unidades curriculares que integram o plano de estudos do curso de mestrado 

e de aprovação no acto público de defesa (…) do relatório de estágio, tenham obtido o numero de 

créditos fixados. Para ingressar numa formação de obtenção de grau de mestre é essencial haver 

conhecimentos iniciais obtidos na licenciatura e no percurso profissional. No entanto também é fulcral 

para a aquisição desta competência a obtenção de conhecimentos durante as unidades curriculares do 

curso de mestrado. Todo o percurso e unidades curriculares permitiram adquirir conhecimentos novos e 

atualizados com base cientifica e ajudaram a desenvolver a compreensão e capacidade critica.   

Esta capacidade critica por sua vez, é essencial na prática, para conseguir dar resposta às problemáticas 

identificadas, que são por vezes inesperadas, e necessitam de intervenção adequada.  

 Perante a ser capazes de comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e raciocínio (…), no 

desenvolvimento do projeto de estágio e essencialmente na sua conclusão, desenvolvi esta competência, 

pois tive de comunicar, todos as problemáticas diagnosticadas, o planeamento que efetuei para intervir, 

os resultados esperados e as conclusões efetuadas. O presente relatório também apresenta todo este 

raciocínio e os resultados do projeto elaborado.    

O desenvolvimento de competências que lhe permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um 

modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo, vai ao encontro da primeira competência 

desenvolvida, em que aprendo ao longo de todo o curso de mestrado de enfermagem a desenvolver a 

minha capacidade crítica, e a compreensão. Este curso deu-me as ferramentas necessárias para conseguir 

de um modo autónomo procurar fontes fidedignas onde posso aprofundar conhecimentos sobre 

determinadas áreas especificas e ou problemáticas que me deparo, ao longo de todo o percurso de 

formação e profissional.  

Deste modo a aquisição de competências para a obtenção de grau de mestre, têm sido, até agora 

adquiridas, no entanto, ainda me encontro a terminar este percurso para adquirir a totalidade e conseguir 

a obtenção do grau de mestre, após a defesa publica do presente relatório de estágio.  
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A aquisição de competência comuns do Enfermeiro Especialista contemplou a lista dos objetivos 

específicos que delineámos para o Estágio Final, sendo um objetivo base tanto para o término, com 

sucesso, do Estágio Final e para a conclusão deste percurso, Mestrado em Enfermagem. 

O serviço onde decorreu o Estagio final foi muito enriquecedor e reuniu as condições necessárias 

para adquirir e consolidar as competências.  

As competências; competências comuns do enfermeiro especialista, encontram-se no Regulamento 

nº 140/2019, publicado em Diário da República nº 26/2019, Série II de 2019-02-06. As competências 

específicas do enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiátrica, encontram-se no Regulamento 

nº515/2018, publicado em Diário da República nº 151/2018, Série II de 2018-08-07 e as competências de 

mestre previstas no Decreto-Lei nº 65/2018 publicado em Diário da República n.º 157/2018, Série I de 

2018-08-16. 

No domínio da responsabilidade profissional, ética e legal, relativamente à primeira competência, 

esta é a base da prática do Enfermeiro e estando presente no código deontológico, consolidei-a durante 

este percurso, pois adquiri-a no primeiro percurso, a licenciatura. Ao longo de todo o Estágio Final 

trabalhei com o utente, estabelecendo uma relação de ajuda, respeitei sempre as decisões e preferências 

pessoais de cada utente. Todas as minhas decisões e intervenções tiveram por base uma decisão ética, 

responsável e respeitando o código deontológico. 

Ainda outra competência base e que foi adquirida ainda na licenciatura é a competência, “Garante 

práticas de cuidados que respeitam os direitos humanos e as responsabilidades profissionais”. Todas as 

intervenções respeitaram a dignidade, a segurança e a privacidade dos utentes. 

No domínio da melhoria continua de qualidade, perante a melhoria de qualidade dos cuidados, 

monitorizei a segurança do utente, como por exemplo, o risco de quedas, todos os cuidados tiveram em 

atenção as normas de controlo de infeção, contudo, todos estes indicadores foram avaliados em 

“observação” não preenchendo em papel, por exemplo, escala do risco de quedas. 

Foram efetuadas fichas terapêuticas, para aumentar conhecimento próprio e para ajudar a reforçar 

alguns pontos, tal como, monitorizar o risco de quedas em utentes que cumpram medicação com efeitos 

sedativos.   Foi ainda sugerido um programa de melhoria de qualidade relativo aos registos efetuados no 

serviço na área de saúde mental. Esta sugestão foi aceite pela chefia e efetuamos uma check-list para 

apoio dos registos de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica. (Apêndice 3). 

Domínio da gestão dos cuidados, trabalhei sempre em equipa multidisciplinar, o que foi tanto 

beneficio para mim, enquanto enfermeira e pessoa, cresci e aprendi muito, mas também muito benéfico 

para os utentes, pois conseguíamos partilhar informações e dar continuidade a todos os cuidados. Foi 

solicitada a colaboração da equipa, de modo a que se envolvessem no projeto e para que possam dar 
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continuidade ao mesmo.  No término do estágio final, foi entregue no serviço o caderno de atividades, 

onde consta todas as sessões efetuadas no projeto e todos os materiais lúdicos efetuados.  

Domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais, este percurso foi muito rico para 

conseguir desenvolver o meu autoconhecimento, o meu saber ser e o meu saber estar. Após cada 

intervenção com o utente, refletia, nessa reflexão procurava todos os pontos que deveria melhorar para 

que numa próxima interação, tivesse os mesmos em atenção, para melhorar. É de fulcral importância, 

para conseguir estabelecer uma relação terapêutica, ter conhecimento de mim mesma, para conseguir 

ser o mais genuína possível com o utente, de modo a conseguir ganhar a sua confiança e estabelecer 

relação. 

Todo o planeamento e execução do projeto foi baseado em literatura com evidência científica, de 

igual modo, o Estagio Final e o presente Relatório de Estágio, foram sempre executados tendo por base 

literatura com evidência científica atualizada. 

 

 A primeira competência Específica do Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica é a 

base e é transcendente a todas as outras, se não conseguir desenvolver esta competência não conseguirei 

alcançar as outras de forma correta.  

Quando iniciei os Estágios, esta sempre foi a competência que mais me preocupou e a que mais 

tinha consciência que necessitava de treinar e desenvolver. No início, pela inexperiência, foi difícil, 

todavia, com estudo, aplicando-me na prática e essencialmente refletindo, consegui melhorar e 

desenvolver a mesma. Refletia sobre o eu pessoa e o eu enfermeiro; após, cada contacto, avaliava o mesmo, a 

minha capacidade de intervir junto daquele utente, se estava ou não a conseguir estabelecer relação terapêutica. 

Consegui relações benéficas de partilha, onde cada utente manifestou as suas necessidades e expetativas 

e juntos conseguimos traçar o plano de cuidados de cada um.  

Avaliei os utentes, o seu contexto, família e todos os dados necessários para uma avaliação das 

suas necessidades gerais e em saúde mental. Todavia, não consegui desenvolver competência com a 

família, pois, devido à situação da covid-19, não foi possível intervir junto das famílias. Espero, 

brevemente, no meu percurso profissional, conseguir desenvolver competências junto de famílias. 

Para avaliar o grupo de utentes, utilizei indicadores sensíveis, para avaliação, em saúde mental, tais 

como os instrumentos de avaliação cognitiva, Miniexame do Estado Mental e MoCa. 

Elaborei um estudo de caso, onde criei com o utente, o plano de cuidados individualizado em saúde 

mental, com base nos diagnósticos de enfermagem e resultados esperados. 
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Desenvolvi um programa de treino cognitivo para treino das capacidades cognitivas que se 

encontrem com défice, com objetivo de aumentar ou manter as capacidades cognitivas, de forma a 

melhorar a saúde mental dos utentes. 

Na data de término do Estágio Final, podemos concluir que as estratégias utilizadas para conseguir 

adquirir as competências, foram benéficas e eficazes, pois consegui desenvolver todas as competências. 

No entanto, este foi apenas o iniciar de um percurso, pois ainda fica tanto para aprender e desenvolver.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

O programa de estimulação cognitiva foi eficaz, revelou alterações positivas, ao nível das funções 

avaliadas e trabalhadas. Houve melhoria nas escalas de avaliação utilizadas, da primeira avaliação, para a 

última avaliação, ou seja, avaliação final aplicada após o projeto.  

Durante o projeto verificou-se uma melhoria da interação social dos utentes. 

Com o projeto e as sessões de relaxamento houve também uma melhoria nos níveis de ansiedade 

dos utentes, esta melhoria foi avaliada com a aplicação da escala de ansiedade de Hamilton. 

Constatou-se que as sessões devem ter um máximo de 40 minutos, para que os utentes consigam 

manter a sua atenção. As Sessões de cinematerapia devem ser curtas, no máximo os 30 a 40 minutos, 

após este tempo, os utentes não conseguiram manter a atenção, perdendo informação.  

É de extrema importância o grupo ser o mais homogéneo possível para que se possa trabalhar de 

um modo o mais idêntico possível com os utentes, para que não haja constrangimentos dos mesmos. 

Era importante fazer uma avaliação follow up para verificar a eficácia do projeto, a longo prazo, nos 

utentes. 

Existe défice de literatura sobre estimulação cognitiva em utentes adultos com défice cognitivo, 

grande parte da literatura está direcionada para o idoso. Não obstante, muitos autores referirem ser 

importante a intervenção precoce para prevenir/ retardar défices, não se encontram muitos 

estudos/resultados em adultos com défice cognitivo. 

Enquanto enfermeira, considero esta área desafiante, mas também compensatória, pois, apesar de 

ainda não estar disponível muita informação em relação aos adultos com défices cognitivos, ao longo das 

sessões de trabalho, após a avaliação final do projeto e tendo em conta que há ainda longo caminho para 

trilhar, considero que   a aplicação de atividades de treino cognitivo organizadas e destinadas ao treino 

de funções cognitivas específicas, como a memória, a linguagem ou a resolução de problemas melhoram 

a qualidade de vida das pessoas com demência e traduzem-se em  ganhos de saúde e bem-estar . 
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ANEXOS 

 

 

Anexo I - Escala de Avaliação da Ansiedade de Hamilton 
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Anexo II – Mini- Exame do Estado Mental 
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Anexo III – Montreal Cognitive Assessment (MoCa) 
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No âmbito do Estagio Final, foi proposto a elaboração de um projeto de estimulação cognitiva, 

para os utentes que se encontravam no internamento de longa duração onde decorreu o Estágio. Numa 

fase inicial foram selecionados 7 utentes, foram avaliados e após a avaliação foi verificado que 

conseguiríamos formar um grupo com estes utentes por apresentarem dificuldades semelhantes. Após a 

escolha do grupo o mais homogéneo possível, a segunda fase foi planear as atividades/ sessões do projeto 

de estimulação cognitiva. 

Este caderno de atividades reflete todo o planeamento efetuado e em algumas sessões consta de 

fotografias onde mostra o resultado final efetuado nas sessões.  

O relacionamento interpessoal entre o paciente e o profissional da área da saúde é uma 

estratégia facilitadora para um processo terapêutico eficaz, com base na confiança, respeito e 

liberdade, no intuito de oferecer ao paciente harmonia entre relações sociais e familiares. 

Oferecer atendimento à pessoa com transtorno mental, por meio de orientações em grupos 

terapêuticos, auxilia o fortalecimento de sentimentos para enfrentar a rotina da doença. 

(Brusamarello et al. 2013. p.250). 

 

Segundo Sousa et al. (2020), a cognição é um processo complexo e o seu comprometimento 

interfere significativamente na vida da pessoa, desde as atividades de vida diária, as socias, de lazer e a 

funcionalidade no trabalho.  

A Estimulação Cognitiva deve ser efetuada em cooperação com a pessoa com défice, os profissionais de 

saúde, os familiares e com pessoas da comunidade mais ampla. É um conjunto de estratégias e técnicas 

cognitivas. Tem como objetivo minimizar os défices cognitivos.  

“Este procedimento necessita de uma abordagem estruturada, limitada no tempo e com objetivos 

terapêuticos bem definidos.” (Sousa et al., 2020, p. 190). 

A Estimulação cognitiva deve ser utilizada em pessoas portadoras de demência, idosas, qualquer pessoa 

com cognição comprometida devido a vários fatores, como por exemplo défices pós acidente vascular 

cerebral, traumatismo crânio-encefálico, epilepsia, esclerose múltipla, etc. Pode ser aplicada à pessoa 

individualmente ou a um grupo, enquanto grupo promove a interação social e a readaptação dos 

comportamentos. O grupo deve ser o mais homogéneo possível. (Sousa et al., 2020). 
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Casemiro et al. (2016), menciona que a manutenção da cognição é necessária para a manutenção e 

promoção da independência e autonomia. A estimulação cognitiva pode prevenir ou mesmo retardar 

processos de défice.  

Segundo os mesmos autores, as oficinas de estimulação cognitiva proporcionam que as pessoas possam 

conviver, lidar, contornar, reduzir e superar défices cognitivos. Nestas oficinas são realizados diversos 

exercícios, com objetivo de melhorar ou compensar os défices. São exemplos de exercícios “(…) a 

memorização de palavras (para treino da memória), a procura de diferenças entre imagens (para treino 

da atenção), a realização de puzzles (para treino da capacidade construtiva), entre outros.” (Casemiro et 

al., 2016, p. 684). 

Casemiro et al (2016), menciona que a estimulação cognitiva abrange atividades em grupo para que se 

obtenha uma melhoria geral a nível cognitivo e social. Diz-nos ainda que o envolvimento em atividade de 

estimulação cognitiva junto com um estilo de vida mais ativo, têm efeitos benéficos na cognição e 

provavelmente ajudam na prevenção de défices cognitivos e depressão.  

 

Os distúrbios cognitivos são ocorrências observadas após lesões cerebrais de diversos 

tipos, principalmente na demência. Para trabalhar o comprometimento das 

habilidades é importante observar a capacidade de adaptação como chave principal 

da sobrevivência, melhorar a qualidade de vida e o bem estar do paciente e acreditar 

que é possível reconstruir o que estiver alterado e compensar o que foi perdido 

utilizando o que estiver conservado. (Camara et al., 2009, p.29). 

 

Segundo Camara et al. (2009), para avaliar os défices cognitivos devem ser utilizados testes que incluem 

medidas neuropsicológicas e comportamentais. A avaliação deve definir as dificuldades de vida diárias. 

A reabilitação cognitiva beneficia o desenvolvimento das áreas básicas da função mental: atenção, 

linguagem, memória, capacidade viso-espacial e associação de ideias. 

“Objetiva-se com a estimulação cognitiva o resgate das funções comprometidas, o estímulo das áreas 

bloqueadas e o desenvolvimento de potenciais remanescentes do paciente.” (Camara et al., 2009, p.29). 
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Plano de Sessão – A Estimulação Cognitiva 

Data: 2 de janeiro de 2022 

Objetivo Geral: Instruir os utentes sobre a importância da estimulação cognitiva na sua vida. 

Objetivos Específicos: 

1. Aumentar o nível de conhecimentos sobre a estimulação cognitiva; 

2. Promover interação social entre os utentes 

3. Compreender a importância do treino cognitivo 

4. Identificar os benefícios do treino cognitivo 
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Sessão: A 
Estimulação 
Cognitiva 

Conteúdos 
Programados 

Duração Métodos e 
Técnicas 

Recursos 
Materiais 

Introdução Receção e 
acolhimento 

Apresentação do 
tema 

Avaliação do 
conhecimento do 
temo 

10 
minutos 

Método 
Participativo 

Método 
interrogativo 

Cadeira 

Cartolina 

Marcador 

Desenvolvimento O treino 
cognitivo: 

O que é; 

Para quem se 
destina; 

Quando se deve 
realizar; 

Benefícios; 

Exemplos de 
algumas 
atividades. 

 

 

 

20 
minutos 

Método 
expositivo 

Método  

Participativo 

Método 
interrogativo 

Cadeiras; 

Cartões com 
afirmações 

Cartões com 
“concordo” 
“não 
concordo” 

 

Conclusão Síntese do tema 
abordado  

Esclarecimento 
de dúvidas 

  

5 minutos Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

 

Avaliação Questionário de 
satisfação 

5 minutos Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

Questionário; 

Canetas; 
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O Treino Cognitivo consiste na estimulação de 

funções cognitivas 

 

São funções cognitivas (orientação, atenção, memória, 

cálculo, linguagem, raciocínio, funções executivas 

 

Só as pessoas com danos nas funções cognitivas (danos 

cerebrais), é que beneficiam de atividades de treino 

cognitivo. 

 

O Treino Cognitivo não pode ser realizado em grupo. 

 

O treino cognitivo está para o cérebro com o exercício 

físico está para o corpo 

 

O cérebro deve ser exercitado e estimulado diariamente 

para o ajudar a manter-se saudável e obter o máximo 

proveito das suas capacidades cognitivas 

 

Só os idosos têm alterações de memória (função 

cognitiva) 
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Se uma pessoa desde jovem treinar o seu cérebro, terá 

menos probabilidades de sofrer de alterações cognitivas, 

comparado com uma pessoa que nunca fez treino 

durante toda a vida 

 

São exemplos de atividades de treino cognitivo as 

palavras-cruzadas, a sopa de letras as imagens para 

descobrir as diferenças 

 

As funções cognitivas em nada influenciam a autonomia 

e o bem-estar das pessoas 
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Plano de Sessão – Treinar a memória – parte 1 

 

Data:  7 de janeiro de 2022 

Objetivo Geral: Instruir os utentes sobre a função cognitiva - Memória 

Objetivos Específicos:  

1. Ensinar sobre os tipos de memória; 

2. Promover interação social entre os utentes; 

3. Promover atividade para estimular: - memória imediata e recente, atenção e linguagem; 

4. Preservar o reconhecimento de objetos e suas funções 
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Sessão: A Memória 
– parte 1 

Conteúdos 
Programados 

Duração Métodos e 
Técnicas 

Recursos 
Materiais 

Introdução Receção e 
acolhimento 

Apresentação do tema 
da sessão 

 

5 
minutos 

Método 
Participativo 

Método 
expositivo 

Sala 

Cadeiras 

Desenvolvimento Ensinar  sobre 
memória e tipos de 
memória; 

Dinamizar atividade: 
”jogo da memória”: 
encontrar os pares 
iguais; 

No final referir o que é 
cada imagem e para 
que serve cada uma. 

20 
minutos 

Método 
expositivo 

Método  

Participativo 

Método Ativo 

Cadeiras; 

Mesa; 

Cartões com 
imagens. 

 

Conclusão Síntese do tema 
abordado  

Esclarecimento de 
dúvidas 

  

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

 

Avaliação Questionário de 
satisfação 

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

Questionário; 

Canetas; 
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Atividade 2: Memória parte-1 

 

Recordar o que é a estimulação cognitiva: 

 

 

 

 

 

Exemplos de funções cognitivas:  

 

 

 

 

Memória: 

 

 

 

 

Tipos de memória: 

 

 

 

 

 7 de Janeiro de 2022 
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Plano de Sessão – Treinar a memória – parte 2 

Data:  11 de janeiro de 2022 

Objetivo Geral: Instruir os utentes sobre a função cognitiva - Memória 

Objetivos Específicos:  

1. Consolidar os tipos de memória; 

2. Promover interação social entre os utentes; 

3. Promover atividade de treino de memória imediata e recente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão: A Memória 
– parte 2 

Conteúdos 
Programados 

Duração Métodos e 
Técnicas 

Recursos 
Materiais 

Introdução Receção e 
acolhimento 

Apresentação do tema 
da sessão 

 

5 
minutos 

Método 
Participativo 

Método 
expositivo 

Cadeiras 

Desenvolvimento Recordar conteúdos 
abordados na ultima 
sessão sobre a 
memória e tipos de 
memória; 

Dinamizar 
atividade:”Caça-
palavras/letras”.  

20 
minutos 

Método 
expositivo 

Método  

Participativo 

Método Ativo 

Cadeiras; 

Fichas com 
sopas de letras 
para encontrar 
palavras e 
letras 

 

Conclusão Síntese do tema 
abordado  

Esclarecimento de 
dúvidas 

  

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

 

Avaliação Questionário de 
satisfação 

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

Questionário; 

Canetas; 
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Jogo Caça-Palavras 

 

Encontre as palavras que se encontram junto das animais na sopa de letras: 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
Plano de Sessão – Relaxamento 

Data:   14 de janeiro de 2022 

Objetivo Geral: Dinamizar sessão de relaxamento 

Objetivos Específicos:  

1. Promover o relaxamento; 

2. Diminuir os níveis de ansiedade; 

3. Promover o bem-estar. 

4. Promover interação social entre os utentes; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão: 
Relaxamento 

Conteúdos 
Programados 

Duração Métodos e 
Técnicas 

Recursos 
Materiais 

Introdução Receção e 
acolhimento 

Apresentação do tema 
da sessão 

Aplicar escala de 
avaliação da 
ansiedade de 
Hamilton 

 

10 
minutos 

Método 
Participativo 

Método 
expositivo 

Método 
interrogativo 

Cadeiras 

Mesa 

Escala 

 

Desenvolvimento Dinamizar sessão de 
relaxamento 
progressivo de 
Jacobson  

30 
minutos 

Método 
expositivo 

Método  

Participativo 

Método Ativo 

Colchoes 

Coluna 

Portatil 

 

Conclusão Partilha de 
ideias/emoções 
relativas à sessão de 
relaxamento 

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

 

Avaliação Questionário de 
satisfação 

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

Questionário; 

Canetas; 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
Relaxamento Muscular Progressivo de Jacobson 

 

Respiração Diafragmática: 

 

Vamos respirar fundo, sinta o movimento da sua barriga: 

Quando inspira, a barriga vai para fora; Quando expira, a barriga vai para dentro. 

Vamos repetir algumas vezes até sentir a respiração mais profunda. 

Enquanto respira relaxe todos os músculos. 

Agora concentre-se na música, o quão suave é. Esqueça todo o mundo lá fora. Pense no que nos transmite 

bem-estar e relaxamento. 

Concentre-se nos músculos da testa, subindo a testa, enrugando a mesma, sinta tensão (10 segundos) 

relaxe agora lentamente. 

Feche os olhos com força, sinta a tensão na zona em torno dos olhos, (10 segundos) relaxe lentamente. 

Force um sorriso, de modo a que consigo colocar todos os músculos da face em tensão, (10 segundos) 

relaxe lentamente. Sinta como está com os músculos da face, testa, olhos, todos relaxados e leves. 

Encolha os ombros para cima, em direção aos ouvidos, sinta a tensão por alguns momentos, (10 segundos) 

relaxe lentamente, sinta a diferença entre os músculos tensos e os músculos relaxados. 

Levante o seu braço direito e fecha a mão direita com força (10 segundos), relaxe e devagar leve este 

braço à posição inicial, abra a mão. 

Levante o seu braço esquerdo e fecha a mão esquerda com força (10 segundos), relaxe e devagar leve 

este braço à posição inicial, abra a mão. Sinta como os seus braços estão leves e relaxados. 

Contraia a perna direita e aponte o pé direito para baixo, enrolando os dedos deste pé, aperte os 

músculos, (10 segundos), relaxe devagar. 

Contraia a perna esquerda e aponte o pé esquerdo para baixo, enrolando os dedos deste pé, aperte os 

músculos, (10 segundos), relaxe devagar. 

As suas pernas e pés estão totalmente relaxadas. 

Contraia as costas para dentro e o peito para fora, se necessário ajude com os braços, contraia, (dez 

segundos) agora relaxe lentamente. 

Contraia todos os músculos da sua barriga, (10 segundos) agora relaxe lentamente. 

Está completamente relaxado, toda a tensão despareceu. A sensação de relaxamento e bem-estar é total. 

Mantenha os olhos fechados. Inspire e expire lentamente. 

Permaneça deitado, ouça a musica, aprecia este momento de relaxamento. 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 

 

Plano de Sessão – Treinar Habilidades Práxicas Construtivas - 1 Tetris 

Data: 15 de janeiro de 2022 

Objetivo Geral: Promover treino de habilidades práxicas. 

Objetivos Específicos: 

1. Treinar habilidades práxicas construtivas; 

2. Estimular habilidades visuo-espaciais 

3. Promover interação social entre os utentes;  
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 

 

 

 

Sessão: 
Habilidades 
Práxicas 

Conteúdos 
Programados 

Duração Métodos e 
Técnicas 

Recursos 
Materiais 

Introdução Receção e 
acolhimento 

Apresentação do tema 
da sessão 

 

5 
minutos 

Método 
Participativo 

Método 
expositivo 

Sala 

Cadeiras 

Desenvolvimento Ensinar  sobre 
habilidades práxicas; 

Dar exemplos de 
atividades de treino de 
habilidades práxicas; 

Dinamizar atividade 
de praxia construtiva: 
”Tetris”; 

 

20 
minutos 

Método 
expositivo 

Método  

Participativo 

Método Ativo 

Cadeiras; 

Mesa; 

Jogo Tetris 

 

Conclusão Síntese do tema 
abordado  

Esclarecimento de 
dúvidas 

  

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

 

Avaliação Questionário de 
satisfação 

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

Questionário; 

Canetas; 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
Plano de Sessão – Treinar Habilidades Práxicas Executivas - 1 Salame de Chocolate 

Data: 16 de janeiro de 2022 

Objetivo Geral: Promover treino de habilidades executivas. 

Objetivos Específicos:  

1. Ensinar sobre habilidades executivas; 

2. Estimular os elementos fundamentais da função executiva; 

3. Promover interação social entre os utentes;  
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 

 

 

 

 

 

Atividade 5: Salame de Chocolate 

 Funções executivas: possuem quatro elementos fundamentais de acordo com Lezak, uma neu-

ropsicóloga americana. Tais elementos são: 

 Volição: Motivação, intenção e autoconsciência.  

Ler receita, verificar o que será necessário; 

 Planeamento: Saber quais passos devem ser seguidos para alcançar os resultados desejados.  

Selecionar os ingredientes necessários e outros utensílios; 

Sessão: 
Habilidades 
Executivas 

Conteúdos 
Programados 

Duração Métodos e 
Técnicas 

Recursos 
Materiais 

Introdução Receção e 
acolhimento 

Apresentação do tema 
da sessão 

 

5 
minutos 

Método 
Participativo 

Método 
expositivo 

Sala 

 

Desenvolvimento Ensinar sobre 
habilidades executivas 
e os seus principais 
elementos: volição, 
planeamento, ação e 
desempenho 
cognitivo. 

Dinamizar atividade 
de treino de 
habilidades 
executivas: “salame 
de chocolate” 

20 
minutos 

Método 
expositivo 

Método  

Participativo 

Método Ativo 

Bancada de 
trabalho; 
receita; 
ingredientes; 
utensílios;  

micro-ondas; 

frigorifico. 

 

Conclusão Síntese do tema 
abordado  

Esclarecimento de 
dúvidas 

  

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

 

Avaliação Questionário de 
satisfação 

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

Questionário; 

Canetas; 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 Ação intencional: Comportamentos referentes à intenção.  

Confecionar o salame 

Guardar no frigorífico para que obtenha a textura necessária. 

 Desempenho cognitivo: Autocorreção, monitoramento e regulação do comportamento. 

Saborear o salame, verificar se necessita de alguma alteração. 

Ingredientes:  

200g de bolacha maria 

100g de manteiga 

40g de cacau 

200g de leite condensado 

 

Modo de preparação: partir as bolachas em bocados pequenos para um recipiente; 

Em outro recipiente colocar o leite condensado, a manteiga derretida e o cacau. Misturar até formar uma 

mistura homogénea; 

Envolver esta mistura nas bolachas; 

Colocar o preparado em folha de papel de alumínio; 

Formar um rolo com a ajuda do papel de alumínio; 

Colocar o salame no frigorifico por 4 horas. 

Plano de Sessão – Treinar Habilidades Práxicas Construtivas – 2 Unir Pontos 

Data: 19 de janeiro de 2022 

Objetivo Geral: Promover treino de habilidades práxicas. 

Objetivos Específicos:  

1. Treinar habilidades práxicas visuo-construtivas; 

2. Promover reconhecimento numérico; 

3. Promover interação social entre os utentes;  
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão: 
Habilidades 
Práxicas 

Conteúdos 
Programados 

Duração Métodos e 
Técnicas 

Recursos 
Materiais 

Introdução Receção e 
acolhimento 

Apresentação do tema 
da sessão 

 

5 
minutos 

Método 
Participativo 

Método 
expositivo 

Sala 

Cadeiras 

Desenvolvimento Relembrar sobre 
habilidades práxicas; 

Dinamizar atividade 
de praxia visuo-
construtiva: ”Unir 
Pontos”; 

 

20 
minutos 

Método 
expositivo 

Método  

Participativo 

Método Ativo 

Cadeiras; 

Mesa; 

Folhas com 
desenhos para 
construir 
através da 
união dos 
pontos 
numéricos 

 

Conclusão Síntese do tema 
abordado  

Esclarecimento de 
dúvidas 

  

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

 

Avaliação Questionário de 
satisfação 

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

Questionário; 

Canetas; 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 

 

Plano de Sessão – Treinar Habilidades Práxicas visuoespaciais – Descobrir os erros 

Data: 26 de janeiro de 2022 

Objetivo Geral: Promover treino de habilidades práxicas. 

Objetivos Específicos:  

1. Treinar habilidades práxicas visuoespaciais 

2. Promover a atenção 

3. Promover a concentração 

4. Promover interação social entre os utentes;  
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sessão: 
Habilidades 
Práxicas: 
visuoespaciais 

Conteúdos 
Programados 

Duração Métodos e 
Técnicas 

Recursos 
Materiais 

Introdução Receção e 
acolhimento 

Apresentação do 
tema da sessão 

 

5 
minutos 

Método 
Participativo 

Método 
expositivo 

Sala 

Cadeiras 

Desenvolvimento Relembrar sobre 
habilidades práxicas; 

Dinamizar atividade 
de praxia 
visuoespacial 
“Descobrir os Erros” 

 

20 
minutos 

Método 
expositivo 

Método  

Participativo 

Método Ativo 

Cadeiras; 

Mesa; 

Folha de 
atividade 
(imagens para 
descobrir os 
erros/diferenças) 

 

Conclusão Síntese do tema 
abordado  

Esclarecimento de 
dúvidas 

  

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

 

Avaliação Questionário de 
satisfação 

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

Questionário; 

Canetas; 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 

 

Observe as duas imagens, parecem iguais, mas a segunda tem 5 diferenças 

da primeira. 

Encontre os 5 erros: 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 

Encontre os 7 Erros: 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 

Plano de Sessão – Treinar a Sintaxe e a Linguagem – Jogo do Stop 

Data: 29 de janeiro de 2022 

Objetivo Geral: Promover treino de habilidades de sintaxe 

Objetivos Específicos: 

1. Treinar a linguagem 

2. Promover a sintaxe 

3. Promover o conhecimento de palavras 

4. Promover a atenção 

5. Promover a concentração 

6. Promover interação social entre os utentes;  
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão: 
Habilidades de 
Sintaxe e Liguagem 

Conteúdos 
Programados 

Duração Métodos e 
Técnicas 

Recursos Materiais 

Introdução Receção e 
acolhimento 

Apresentação do 
tema da sessão 

 

5 
minutos 

Método 
Participativo 

Método 
expositivo 

Sala 

Cadeiras 

Desenvolvimento Ensinar sobre 
habilidades de 
sintaxe; 

Explicar a 
atividade;  

Dinamizar 
atividade de 
habilidade de 
sintaxe e 
linguagem “jogo 
do stop” 

 

20 
minutos 

Método 
expositivo 

Método  

Participativo 

Método Ativo 

Cadeiras; 

Mesa; 

Saco; 

Cartões com letra do 
alfabeto; 

Cartões com letra e 
várias palavras 
começadas ou não 
com a letra; (para os 
utentes analfabetos 
conseguirem fazer o 
reconhecimento de 
letras) 

 

Conclusão Síntese do tema 
abordado  

Esclarecimento 
de dúvidas 

  

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

 

Avaliação Questionário de 
satisfação 

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

Questionário; 

Canetas; 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 

 

 

A 

Andorinha Janela Amarelo Novela 

Ananás Porta América Andarilho 

 

B 

Beatriz Pera Borboleta Colher Uva 

 

 

Bege Janela Berlinde Novela 

Banana Porta América Bélgica 

 

C 

Carolina Pera Alexandra Colher Uva 

Camelo Janela Amarelo Novela 

Cinzento Porta Calças Canadá 

 

D 

David Pera Dente Colher Uva 

Camelo Dado Amarelo Dinamarca 

Cinzento Doninha Calças Canadá 

 

E 

Carolina Eva Alexandra Esmeralda Uva 

Camelo Estrela Amarelo Elite 

Cinzento Égua Calças Canadá 

 

F 

Carolina Fábio Alexandra Figo Uva 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
Camelo Foca Amarelo Faca 

Cinzento França Calças Canadá 

 

G 

Gilda Pera Goiaba Colher Uva 

Camelo Girafa Amarelo Novela 

Cinzento Porta Garrafa Canadá 

 

J 

Joana Pera Janela Colher Uva 

Camelo Jiboia Amarelo Novela 

Cinzento João Calças Olho 

 

L 

Carolina Pera Liliana Colher Uva 

Limão Janela Laranja Novela 

Leão Porta Loiça Canadá 

 

M 

Carolina Pera Manuel Colher Uva 

Maça Janela Minhoca Novela 

Mão Porta Manta Canadá 

 

N 

Nuno Pera Narciso Colher Uva 

Camelo Noruega Amarelo Novela 

Nariz Porta Calças Navio 

 

P 

Paula Pera Colher Uva Preto 

Camelo Pato Amarelo Novela 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
Cinzento Porta Calças Portugal 

 

 

R 

Renata Pera Serpente Uva Preto 

 Roxo Amarelo Romã 

Cinzento Rolha Calças Rato 

 

S 

Paula Pera Sara Uva Preto 

Serpente Pato Sábado Novela 

Cinzento Sapo Calças Sino 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 

Plano de Sessão – Treinar Habilidades de Atenção, Concentração e Memória do trabalho: Cálculo 

Data: 30 de janeiro de 2022 

Objetivo Geral: Promover treino de habilidades de Cálculo; 

Objetivos Específicos: 

1. Treinar a memória do trabalho; 

2. Promover reconhecimento numérico; 

3. Promover a atenção; 

4. Promover a concentração; 

5. Promover interação social entre os utentes;  
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão: 
Habilidades de 
Cálculo 

Conteúdos 
Programados 

Duração Métodos e 
Técnicas 

Recursos 
Materiais 

Introdução Receção e 
acolhimento 

Apresentação do tema 
da sessão 

 

5 
minutos 

Método 
Participativo 

Método 
expositivo 

Sala 

Cadeiras 

Desenvolvimento Explicar a atividade; 

Dinamizar atividade 
de praxia visuo-
construtiva: ”Unir 
Pontos”; 

 

20 
minutos 

Método 
expositivo 

Método  

Participativo 

Método Ativo 

Cadeiras; 

Mesa; 

Folhas com 
exercícios de 
cálculo 

 

     

Conclusão Síntese do tema 
abordado  

Esclarecimento de 
dúvidas 

  

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

 

Avaliação Questionário de 
satisfação 

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

Questionário; 

Canetas; 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 

9- Atenção, Concentração e Memória do trabalho: Cálculo 

 

Ordene os seguintes números do menor para o maior: 

80                  _____ 

5                    _____ 

58                  _____ 

9                    _____ 

12                  _____ 

 

 

 

Ordene os seguintes números do maior para o menor: 

58                 _____ 

91                 _____ 

15                 _____ 

1                   _____ 

24                 _____ 

 

Continue as Seguintes sequências: 

 

2 – 4 – 6 - _____ - _____ - _____ - _____ 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
3 – 6 – 9 - _____ - _____ - _____ - _____ 

 

4 – 8 – 12 - _____ - _____ - _____ - _____ 

 

 

 

Do número apresentado subtraia 5, do resultado que obtiver, 

subtraia 5, completando o total de 5 subtrações:  

 

80 – 5 = 

_____ - 5 = 

_____ - 5 = 

_____ - 5 = 

_____ - 5 = 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 

 

Plano de Sessão – Treinar Habilidades de Atenção, Concentração e Memória do trabalho: Pagar as 

Contas 

Data: 3 e 5 de Fevereiro 2022 

Objetivo Geral: Promover treino de habilidades de Cálculo; 

Objetivos Específicos:  

1. Treinar a memória do trabalho; 

2. Promover reconhecimento numérico; 

3. Promover a atenção; 

4. Promover a concentração; 

5. Promover interação social entre os utentes;  
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão:  Habilidades de 
Atenção, Concentração 
e Memória do 
trabalho: Pagar as 
Contas 

Conteúdos 
Programados 

Duração Métodos e 
Técnicas 

Recursos 
Materiais 

Introdução Receção e 
acolhimento 

Apresentação do 
tema da sessão 

 

5 
minutos 

Método 
Participativo 

Método 
expositivo 

Sala 

Cadeiras 

Desenvolvimento Explicar a 
atividade; 

Dinamizar 
atividade: “Pagar 
as contas” 

 

20 
minutos 

Método 
expositivo 

Método  

Participativo 

Método Ativo 

Cadeiras; 

Mesa; 

Folhas com 
problemas 
para pagar 
contas. 

Notas de 100, 
50, 20, 10 

 

Conclusão Síntese do tema 
abordado  

Esclarecimento 
de dúvidas 

  

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

 

Avaliação Questionário de 
satisfação 

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

Questionário; 

Canetas; 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 

 

Pagar as Contas 

 

Você tem 100 euros 

Foi ao supermercado e comprou: 

Pão: 1 euro 

Alface: 1 euro 

1 Kg de tomates: 2 euros 

1 kg de cebolas: 1 euro 

1 saca de batata: 10 euros 

500 gramas de entremeada: 3 euros 

2 chouriços: 3 euros 

1 kg de entrecosto: 7 euros 

1 bolo de chocolate: 8 euros 

1 garrafa de agua: 1 euro 

4 garrafas de sumo: 4 euros 

 

Qual o total das suas compras? 

 

 

Após o pagamento, com quanto dinheiro você ainda ficou dos 100 euros 

iniciais? 

 

 

A caminho de casa encontrou uma sapataria e adorou uns sapatos que lá 

estavam… custavam 39 euros. Você ainda pode comprar? 
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Se sim sobrou algum dinheiro? 

 

Foram 4 pessoas jantar ao restaurante. O grupo tinha 100 euros para o jantar. 

O total da conta foi 80 euros. 

 

Quanto dinheiro o grupo ficou? 

 

 

Desse total cada pessoa tem direito a quanto dinheiro? 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 

 

A sua casa precisa de ser pintada. O pintor levar 10 euros à hora. 

Para pintar a sua casa são necessárias 14 horas, ou seja, dois dias, cada um com 

7 horas. 

 

Quanto é que você irá pagar no fim ao pintor? 

 

 

 

 

O Sr. João tem 5 vacas leiteiras. Cada vaca produz por dia 10 litros. 

No mercado o Sr. João vende o litro de leite a 1 euro.  

Quantos litros de leite consegue o Sr. João produzir por dia?  

 

 

Quanto recebe pelo total destes litros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Exercícios para os Utentes com mais dificuldades (nível de escolaridade mais baixo ou analfabetismo). 

Foram entregues várias notas: 

Quantos notas de 100 euros tem? 
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De 50 euros? 

 

De 20 euros? 

 

De 10 euros? 

 

Num total quanto dinheiro tem? 

 

Efetue um pagamento de 100 euros 

 

Com quanto dinheiro ficou? 

 

Agora faça um pagamento de 80. Quanto dinheiro sobrou? 

 

Faça um pagamento de 10 euros (só terá uma nota de 20 euros). Tem de 

receber troco, se sim de quanto? 
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Plano de Sessão – Cinematerapia 

Data: 5 de Fevereiro 2022 

Objetivo Geral: Promover momento de bem-estar e partilha de emoções 

Objetivos Específicos:  

1. Promover momento de bem-estar 

2. Promover a atenção; 

3. Promover a concentração; 

4. Promover interação social entre os utentes;  

5. Promover partilha de momentos e emoções 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão:  
Cinematerapia 

Conteúdos 
Programados 

Duração Métodos e 
Técnicas 

Recursos 
Materiais 

Introdução Receção e 
acolhimento 

Apresentação do tema 
da sessão 

 

5 
minutos 

Método 
Participativo 

Método 
expositivo 

Sala 

Cadeiras 

Desenvolvimento Explicar a sessão 

Observação do filme 
“A Tela em Branco” 

Resume do filme 
observado. 

Partilha de momentos 
e emoções 

 

20 
minutos 

Método 
expositivo 

Método  

Participativo 

Método Ativo 

Cadeiras; 

Mesa; 

Portatil; 

Filme. 

Conclusão Síntese do tema 
abordado  

Esclarecimento de 
dúvidas 

  

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

 

Avaliação Questionário de 
satisfação 

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

Questionário; 

Canetas; 
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Plano de Sessão – Jogo do Bingo 

Data: 6 de Fevereiro 2022 

Objetivo Geral: Promover a atenção e concentração 

Objetivos Específicos:  

1. Promover bem-estar 

2. Promover reconhecimento numérico; 

3. Promover a atenção; 

4. Promover a concentração; 

5. Promover interação social entre os utentes;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão:  Jogo do 
Bingo 

Conteúdos 
Programados 

Duração Métodos e 
Técnicas 

Recursos 
Materiais 

Introdução Receção e 
acolhimento 

Apresentação do tema 
da sessão 

 

5 
minutos 

Método 
Participativo 

Método 
expositivo 

Sala 

Cadeiras 

Desenvolvimento Explicar a atividade; 

Elucidar sobre as 
habilidades que irão 
ser trabalhada 
durante o jogo; 

Dinamizar a atividade: 
“Jogo do Bingo” 

20 
minutos 

Método 
expositivo 

Método  

Participativo 

Método Ativo 

Cadeiras; 

Mesa; 

Jogo do Bingo 

 

Conclusão Síntese do tema 
abordado  

Esclarecimento de 
dúvidas 

  

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

 

Avaliação Questionário de 
satisfação 

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

Questionário; 

Canetas; 
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Plano de Sessão – Habilidade de Nomeação e Liguagem: “Os animais, as profissões e os desportos.” 

Data: 9 de Fevereiro de 2022 

Objetivo Geral: Promover a nomeação e linguagem 

Objetivos Específicos:  

1. Promover bem-estar 

2. Promover reconhecimento de desportos, animais e profissões; 

3. Promover a nomeação de desportos, animais e profissões; 

4. Promover a Linguagem 

5. Promover a atenção; 

6. Promover a concentração; 

7. Promover interação social entre os utentes;  
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 

 

 

 

 

Sessão:   Os 
animais, as 
profissões e os 
desportos.” 

Conteúdos 
Programados 

Duração Métodos e 
Técnicas 

Recursos 
Materiais 

Introdução Receção e 
acolhimento 

Apresentação do 
tema da sessão 

 

5 
minutos 

Método 
Participativo 

Método 
expositivo 

Sala 

Cadeiras 

Desenvolvimento Explicar o objetivo 
da atividade; 

Dinamizar a 
atividade: Os 
animais, as 
profissões e os 
desportos 

20 
minutos 

Método 
expositivo 

Método  

Participativo 

Método Ativo 

Cadeiras; 

Mesa; 

Cartões com 8 
animais; 8 
profissões; 8 
desportos. 

Papel em 
branco; 
Canetas 

 

Conclusão Síntese do tema 
abordado  

Esclarecimento de 
dúvidas 

  

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

 

Avaliação Questionário de 
satisfação 

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

Questionário; 

Canetas; 
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Plano de Sessão – Cinematerapia 

Data: 12 e 13 de Fevereiro 2022 

Objetivo Geral: Promover momento de bem-estar e partilha de emoções 

Objetivos Específicos:  

1. Promover momento de bem-estar 

2. Promover a atenção; 

3. Promover a concentração; 

4. Promover interação social entre os utentes;  

5. Promover partilha de momentos e emoções 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão:  
Cinematerapia 

Conteúdos 
Programados 

Duração Métodos e 
Técnicas 

Recursos 
Materiais 

Introdução Receção e 
acolhimento 

Apresentação do tema 
da sessão 

 

5 
minutos 

Método 
Participativo 

Método 
expositivo 

Sala 

Cadeiras 

Desenvolvimento Explicar a sessão 

Observação do filme 
“Divertida Mente” 

Resume do filme 
observado. 

Partilha de momentos 
e emoções 

 

20 
minutos 

Método 
expositivo 

Método  

Participativo 

Método Ativo 

Cadeiras; 

Mesa; 

Portatil; 

Filme; 

Coluna. 

Conclusão Síntese do tema 
abordado  

Esclarecimento de 
dúvidas 

  

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

 

Avaliação Questionário de 
satisfação 

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

Questionário; 

Canetas; 
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Plano de Sessão – Treinar o autoconhecimento/ autoimagem 

Data:  20 de fevereiro de 2022 

Objetivo Geral: Promover momento de autoconhecimento 

Objetivos Específicos:  

1. Incentivar a exprimir a sua autoimagem 

2. Promover a partilha de emoções/sentimentos;  

3. Promover interação social entre os utentes;  

4. Promover a autoestima; 

5. Aumentar a autoestima. 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão: 
Autoconhecimento/ 
autoimagem 

Conteúdos Programados Duração Métodos e 
Técnicas 

Recursos 
Materiais 

Introdução Receção e acolhimento 

Apresentação do tema da sessão 

 

5 
minutos 

Método 
Participativo 

Método 
expositivo 

Sala 

Cadeiras 

Desenvolvimento Explicar a atividade; 

Dinamizar atividade: “Treinar o 
autoconhecimento/autoimagem” 

Dinamizar momento de partilha 
de emoções e sentimento; 

Incentivar à intervenção 

 

20 
minutos 

Método 
expositivo 

Método  

Participativo 

Método 
Ativo 

Cadeiras; 

Mesa; 

Cartolinas; 

Canetas; 

 

Conclusão Síntese do tema abordado  

Esclarecimento de dúvidas 

  

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

 

Avaliação Questionário de satisfação 5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

Questionário; 

Canetas; 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 

 

Desenhe ou Escreva sobre: 

 

 

O que é mais importante para mim 

 

 

Cinco qualidades que tenho 

 

 

Quais as minhas perspetivas de vida 

 

 

Na minha vida os acontecimentos mais importantes foram 
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 

Plano de Sessão – Treinar Habilidades de Orientação Temporal 

Data: 23 de Fevereiro de 2022 

Objetivo Geral: Promover treino de Orientação Temporal 

Objetivos Específicos:  

1. Treinar a orientação temporal; 

2. Promover reconhecimento das datas festivas; 

3. Promover a atenção; 

4. Promover a concentração; 

5. Promover interação social entre os utentes;  
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Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 

 

 Sessão: 
Habilidades 
de 
Orientação 
Temporal 

Conteúdos 
Programados 

Duração Métodos e 
Técnicas 

Recursos Materiais 

Introdução Receção e acolhimento 

Apresentação do tema 
da sessão 

 

5 
minutos 

Método 
Participativo 

Método 
expositivo 

Sala 

Cadeiras 

Desenvolviment
o 

Explicar a atividade; 

Dinamizar atividade ; 
Orientação Temporal: 
Responder questões 
de orientação 
temporal; 

Preencher calendário 
com principais 
festividades; 
aniversários dos 
utentes; 

Partilha de 
emoções/momentos  

 

20 
minutos 

Método 
expositivo 

Método  

Participativo 

Método Ativo 

Cadeiras; 

Mesa; 

Folhas com 
perguntas de 
treino; 

Folhas com os 
meses do ano; 

Computador; 

Internet. 

Canetas. 

 

Conclusão Síntese do tema 
abordado  

Esclarecimento de 
dúvidas 

  

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

 

Avaliação Questionário de 
satisfação 

5 
minutos 

Método 
interrogativo. 

Método 
participativo 

 

Questionário; 

Canetas; 
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Este questionário tem por objetivo avaliar o seu grau de satisfação e a sessão:  

 

1. Avalie o seu grau de satisfação colocando um X nos seguintes itens: 

 

 Não 
Satisfeito 

Pouco 
Satisfeito 

Satisfeito Muito 
Satisfeito 

 
1) Satisfação com a sessão 

 

    

2) Satisfação com os conteúdos 
da sessão 

 

    

3) Satisfação com conhecimen-
tos adquiridos 

    

4) Satisfação com o tempo da 
sessão 

 

    

5) Satisfação com o formador 
 

    

 

2. Avalie a sessão no geral, colocando um circulo em volta do número, em que 1 corresponde 

a Insuficiente, 2 Suficiente, 3 Bom e 4 Muito bom. 

1 2 3 4 

 

3. Sugestões de melhoria: 
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Apêndice 2- Caso Clinico 

 

 

 Caso clinico: Sr. João 

 

João, 66 anos, divorciado, tem dois filhos que mantém boa relação familiar com eles. Viveu numa família 

alargada com vários irmãos, alguns com doença mental, no passado, segundo o utente e segundo os 

dados recolhidos com a equipa, havia disfunção familiar. No presente esta disfunção familiar não se 

mantém, existe alguma proximidade e relação entre o utente e os irmãos.  

Relativamente à família, com bastante estatuto social e económico na sociedade. Refere uma educação 

rígida e denota-se a mesma na sua maneira de estar e falar, é um senhor sempre educado e cordial. Possui 

um vocabulário vasto e rico.  

O Senhor tem antecedentes pessoais de doença Bipolar II, distúrbio de personalidade misto. Hipertensão 

arterial, dislipidémia, diabetes Mellitus tipo II, Espondiloartrose e Hiperplasia Benigna da Próstata. 

É um utente residente no serviço, pertenceu ao grupo do Projeto de Estimulação Cognitiva.  

A sala escolhida para as sessões com o utente foi a sala médica. Esta sala situa-se mesmo dentro da 

unidade onde o Sr. João é residente. Situa-se no corredor entre os quartos e a sala de estar dos utentes. 

Nos dias que pretendia efetuar sessão com o senhor verificava a sua disponibilidade logo quando iniciava 

o turno, pois o Senhor poderia ter alguma atividade a fazer como ir ao bar do serviço, que fica no exterior 

da unidade, mas dentro do serviço, entre outras atividades. No horário que estabelecêssemos no inicio 

do turno, chamava o utente e juntos caminhávamos até à sala. 

Durante as entrevistas o Senhor apresentava-se consciente auto e alopsiquicamente, colaborante, 

apresenta algum insight.  Afetos mantidos. Referiu várias vezes ansiedade e manifesta sinais de baixa 

autoestima, tais como, subestima, verbalizações negativas de si próprio e de suas atitudes.  Discurso lógico 

e fluente. 

Com alguma rapidez altera de uma fase normal para uma fase depressiva ou de hipomania. Reconhece 

alguns sinais e sintomas de mudança de fases da sua doença.  

O utente foi diagnosticado no serviço, em 1988, com o quadro de doença bipolar II. Quando iniciei o 

estágio o utente apresentava-se num quadro depressivo, estava sonolento, apresentava labilidade 

emocional, falta de vontade de ingressar em atividades, desconcentração. O clinico do serviço tomou 

conhecimento e em consulta com o utente efetuou ajuste terapêutico. O quadro reverteu e durante o 

restante tempo de estágio, o utente não voltou a apresentar outro quadro quer de depressão quer de 

hipomania. O utente apresenta algum insight para o seu estado conseguindo, muitas vezes, identificar a 

alteração de quadro e informar a equipa. Segunda a equipa o utente é bastante sensível às alterações 

terapêuticas, revertendo os quadros rapidamente.   
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Segundo American Psychiatric Association (2013), o quadro de perturbação Bipolar II, exige que ao longo 

da vida exista um ou mais episódios depressivos major e pelo menos um episódio hipomaníaco. O episódio 

depressivo major deve ter duração de pelo menos 2 semanas, enquanto o hipomaniaco pelo menos 4 

dias. Durante os episódios do humor, os sintomas devem estar presentes durante a maior parte do dia, 

quase todos os dias. 

“Os episódios depressivos ou as flutuações hipomaníacas devem causar mal-estar clinicamente 

significativo ou défice no funcionamento social, ocupacional ou noutras áreas importantes do 

funcionamento”. (American Psychiatric Association, 2013, p.159)  

A mudança de um episódio depressivo para um episodio hipomânico ou maníaco (com características 

mistas ou não) pode ocorrer de forma espontânea ou durante o tratamento para a depressão. (American 

Psychiatric Association, 2013) 

Ainda segundo American Psychiatric Association (2013), uma característica comum associada à 

perturbação bipolar II, é a impulsividade e esta pode contribuir para tentativas de suicídio e perturbações 

de uso de substancias.  A impulsividade pode resultar de uma concomitante perturbação de 

personalidade, ou outras perturbações mentais ou de uma condição médica.  

Segundo Townsend (2009), os distúrbios bipolares caracterizam-se por oscilações do humor, desde a mais 

profunda depressão à extrema euforia (mania), apresentando alguns períodos de normalidade. Os 

sintomas podem refletir um padrão sazonal. Delírios e alucinações podem ou não ocorrer. Durante um 

episódio maníaco o humor encontra-se elevado, expansivo ou irritável. O distúrbio é suficiente para 

ocasionar alterações acentuadas no funcionamento ocupacional, nas atividades sociais habituais, em 

relação com os outros e pode haver necessidade de hospitalização para impedir danos à própria pessoa 

ou a terceiros. A atividade motora é excessiva e características psicóticas podem estar presentes. Quando 

o quadro clinico tem características menos graves, não ocasionando alterações no funcionamento social 

ou ocupacional e não inclui características psicóticas, é denominado hipomania. 

Relativamente ao quadro de diagnóstico de depressão associado ao distúrbio bipolar, Townsend (2009), 

refere que é idêntico ao distúrbio depressivo major, no entanto o utente deve ter histórico de um ou mais 

episódios maníacos. 

O diagnóstico de distúrbio bipolar misto é efetuado quando existe estados de animo alterados que 

mudem rapidamente (tristeza, irritabilidade, euforia) acompanhados de sintomas associados tanto à 

depressão como à mania. (Townsend 2009, p.398) 

O distúrbio bipolar II, caracteriza-se por episódios recorrentes de depressão major, com ocorrência de 

alguns episódios de hipomania. O utente pode apresentar sintomas ou historia de depressão ou 

hipomania. O utente nunca teve um episódio que preenchesse os critérios integrais de mania ou 

sintomatologia mista. (Townsend 2009, p.398) 

O utente foi várias vezes internado desde 1988, essencialmente na fase maníaca, devido a gastos 

excêntricos, jogo e álcool.  

Devido ao agravamento das suas variações de humor, inicio de demência e ter a sua autonomia 

comprometida e não ter cuidador, ficou internado no serviço, até hoje.   
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Durante o internamento atual, numa fase depressiva o utente começou a ganhar muito peso, chegou a 

ficar obeso e perder a sua mobilidade, necessitou de cadeira de rodas. Após com ajuste terapêutico, dieta 

e fisioterapia recuperou a marcha.  

Num total foram efetuadas quatro sessões/ entrevistas com o utente, o utente colaborou, demonstrou-

se sempre disponível, com abertura para partilhar informações pessoais. Ao longo das sessões, a 

confiança, o há vontade entre ambas as partes era maior, o utente partilhava mais informações intimas 

sem constrangimento. Foi possível estabelecer uma relação de ajuda, e construir um plano de cuidados 

com o utente, tendo em conta as necessidades e expectativas demonstradas e referidas pelo utente. 

Segundo Chalifour (2007), uma relação de ajuda pode ser exercida pelo interveniente e utente em 

qualquer local tal como hospital, escola, domicilio, em meio laboral, ou mesmo por telefone. É dirigida a 

uma pessoa singular, ou a família, grupos, de qualquer idade incluindo qualquer condição psicossocial. 

Têm com objetivo a prevenção, e/ ou o tratamento e/ ou a readaptação. Estes cuidados podem ser 

prestados por uma profissional ou por uma equipa interdisciplinar.  

Relativamente ao profissional, Chalifour (2007), refere que este deve ter bons conhecimentos gerais, um 

saber-fazer variados, que lhe permita adaptar-se aos mais variados pedidos que lhe possam surgir. Deve 

possuir habilidades e conhecimentos profissionais para responder às necessidades especificas dos utentes 

e um bom conhecimento de si. 

Nas primeiras sessões senti-me ansiosa, será que vou ser capaz de criar uma relação, será que este utente 

estará disponível para ser ajudado por mim? As dúvidas eram muitas e a teoria também. Levei para a 

primeira sessão um guia e não me conseguia desprender do mesmo. O utente disponível a colaborar, mas 

reticente. Finalizada a primeira sessão, refletindo sobre a mesma de modo a conseguir melhorar, decidi 

não levar guia para a sessão seguinte, ser mais eu, genuína, detentora de conhecimento teórico, mas 

disponível em ouvir e partilhar. Cresci e aprendi e a relação evoluiu muito.  

“Estar frente a frente com uma pessoa perturbada e em conflito, que está procurando e esperando ajuda, 

sempre constituiu para mim um grande desafio. Será que eu disponho do conhecimento, dos recursos, 

da força psicológica, da habilidade — ou do que quer que seja necessário para ajudar este indivíduo?” 

(Rogers, 2009, p.36) 

Rogers, diz-nos que se proporcionar um certo tipo de relação a uma pessoa, esta descobrirá dentro de si 

a capacidade de utilizar esta relação para mudar e desenvolver-se pessoalmente. 

Refere ainda que quanto mais genuíno o profissional for na relação mais útil esta será. O profissional deve 

estar consciente de seus próprios sentimentos, disposto a ser e expressar. A relação tem de ser real. 

Aceitação de suas atitudes constituí uma relação de afeição e segurança para o utente pois sente-se 

querido e prezado. “Aceitação não significa muito até que esta envolva a compreensão.”  Rogers, 2009, 

p.39) 

A relação de ajuda profissional de qualidade caracteriza-se por estar atenta ao utente e a tudo o que o 

caracteriza; ter em consideração o ambiente em que o utente se insere; reconhecer as próprias 

impressões na presença do utente, tais como sensações, pensamentos, emoções e necessidades. Colocar 

estas mesmas impressões ao dispor do utente; Não existe cuidado e tratamento senão existir um laço 

significativo entre os intervenientes; Auxiliar o utente a determinar quais os objetivos de consultar o 

profissional; Ajudar o utente, tendo em conta as suas características pessoais e do ambiente onde se 
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insere, respeitando as suas dificuldades e expetativas;  Ajudar o utente a envolver-se na relação, 

auxiliando-o a reconhecer e utilizar os sinais que o seu organismo lhe envia sobre o seu estado de saúde 

físico e mental. (Chalifour, 2007) 

“O cliente envolve-se na relação, mais ou menos hesitante, revelando aspectos em si que já conhece e 

que crê estarem na origem das suas dificuldades” (Chalifour, 2007. P.121) 

Na segunda sessão conseguimos fazer levantamento dos diagnósticos prioritários para trabalhar com o 

utente, conforme as necessidades expressadas pelo utente e suas expetativas, delineamos um plano.   

Seguimos a estrutura da relação terapêutica de Chalifour (2007), em que na fase inicial conhecemo-nos, 

delimitamos os nossos papeis, percebemos qual os problemas e delineamos um plano. Na fase de 

trabalho, foi todo o trabalho que foi efetuado com o utente, nesta fase apenas tivemos a necessidade de 

fazer uma sessão oficial, porque durante o projeto íamos sempre conversando, recebia feedback do 

utente e se necessário íamos reformulando alguma intervenção. Na fase de conclusão foi necessária 

apenas mais uma sessão, o utente encontrava-se encaminhado, referia ganhos com as intervenções e os 

mesmos eram observados e relativamente à ansiedade, foco várias vezes referido pelo utente e 

observado por mim, teve grande melhoria na escala aplicada, Escala de auto-avaliação da ansiedade de 

Hamilton, e observado no dia a dia do utente. Relativamente à escala na avaliação inicial foi obtido um 

score de 16 e na avaliação final o score desceu para 1. 

A Escala de Ansiedade de Hamilton é uma escala semiestruturada, contem um total de 14 itens e 

instruções de avaliação explícitas, para ser aplicada por um profissional. Contem 7 sintomas psíquicos e 7 

sintomas somáticos. Os scores são apresentados por ausente, leve, moderado ou grave e podem ser 

substituídos por números: 0, 1, 2 ou 3, o que aumenta muito a sensibilidade e a utilidade do instrumento. 

Uma escala de 0 a 4 (ausente a muito grave) também pode ser usada. Score final menor que 17 sugere 

sintomatologia leve, de 18 a 24, leve a moderada e de 25 a 30, moderada a grave. (Bernik e Neto, 2016) 

Segundo Bernik e Neto (2016), a Escala de Ansiedade de Hamilton, foi a primeira escala especifica para 

avaliar a ansiedade. Esta escala diferenciava-se dos restantes instrumentos por basear os seus itens 

unicamente em variáveis clinicas (avaliação sintomatológica vs. funcionamento psicológico).  

A escala segue o princípio de que quanto mais grave a manifestação de uma patologia, maior o número 

de sintomas característicos que se apresentam.  

“Se o número de sintomas (agora itens) for relativamente grande, a contagem dos sintomas 

(check-list) torna-se um instrumento quantificador útil, confiável e de boa validade.” (Bernik e Neto, 2016, 

p.330) 

É de fácil aplicação e alta confiabilidade e pode ser aplicado em crianças, adolescente e adultos. 

Os itens podem ser questionados de forma individual ou a escala pode ser preenchida pelo profissional 

apos a entrevista clínica. O preenchimento da escala tem uma duração de 10 a 15 minutos. (Bernik e Neto, 

2016) 

Segundo Sequeira e Sampaio (2020), um dos instrumentos de apoio à tomada de decisão, da avaliação do 

utente, é o resultado NOC (Classificação dos resultados de Enfermagem), deste modo, neste estudo de 

caso foram utilizados os resultados NOC, para os resultados de Enfermagem e para auxiliar a chegar aos 

diagnósticos de Enfermagem. 
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 Os focos de diagnósticos de Enfermagem, são da Nanda-I (NANDA internacional, inc). uma vez que os 

resultados estavam escritos segundo NOC, e deste modo seguir uma única taxonomia.  

As intervenções de Enfermagem, seguem na classificação NIC (classificação das intervenções de 

Enfermagem), pois seguem a mesma taxonomia dos diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I. 

Coelho et. Al. (2020), exemplifica-nos o caso de um utente que suscita a atenção do enfermeiro para o 

foco “Ansiedade”, esta foi avaliada com recurso ao resultado NOC, como forma de chegar ao diagnóstico 

de Enfermagem.  

O autor refere ainda que é importante utilizar o mesmo instrumento de avaliação, nas várias avaliações, 

de modo a identificar se houve ganhos em saúde ao nível do diagnóstico. (Coelho et. al. 2020). 

Relativamente aos conteúdos das trocas entre o interveniente e o utente, Chalifour (2007), diz-nos que, 

primeiramente tem de existir a clarificação do pedido de ajuda, é necessário perceber as dificuldades que 

o utente vive e como responder-lhe tendo em conta as suas características e expetativas. O interveniente 

questiona o utente de modo a recolher dados para estabelecer um diagnóstico preciso. Numa intervenção 

psicoterapêutica a orientação é essencialmente na pessoa. 

Ainda segundo Chalifour (2007), a relação terapêutica compreende três fases, sendo elas a inicial 

chamada de fase de orientação da relação, a segunda, fase de trabalho ou de emergência das identidades 

e a terceira e ultima a fase de conclusão. 

 

Plano de Cuidados 

 

Data: Diagnóstico Intervenções  Resultados 

Esperados 

Janeiro 

2022 

Memória 

prejudicada 

 

Manifestado por:  

Capacidade 

preservada de 

realizar atividades da 

vida diária de forma 

independente 

Esquecimento 

constante de efetuar 

uma ação em horário 

agendado 

Estimulação Cognitiva: 

Oferecer um calendário. Estimular a 

memória, repetindo o último pensamento 

expresso pelo utente. Orientar sobre tempo, 

lugar e pessoas. Conversar com o utente. 

Oferecer estimulação sensorial planeada. 

Possibilitar períodos de repouso. Colocar 

objetos familiares e fotografias no ambiente 

do utente. Usar a repetição para apresentar 

novos materiais. Variar os métodos de 

apresentação do material. Usar auxiliares 

mnemônicos: listas de verificação, horários e 

avisos de lembrança. Reforçar ou repetir 

Aumentar 

Memória; 

Aumentar 

Cognição  
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Esquecimento 

persistente 

Incapacidade 

persistente de 

aprender novas 

habilidades 

Incapacidade 

persistente de 

aprender novas 

informações 

Incapacidade 

persistente de 

executar uma 

habilidade 

previamente 

aprendida 

Incapacidade 

persistente de 

manter uma nova 

habilidade 

Incapacidade 

persistente de reter 

novas informações 

Relacionado com:  

Prejuízo cognitivo 

leve 

 

informações. Apresentar as informações de 

maneira gradual e objetiva. Pedir ao utente 

para repetir as informações. Usar o toque 

terapêutico. Dar instruções verbais e por 

escrito. 

Treino da memória: 

Implementar técnicas de memorização 

apropriadas, como imagem visual, recursos 

mnemônicos, jogos de memória, indicadores 

de memória, técnicas de associação, 

elaboração de listas, utilização de 

computador, ou etiquetas com nomes, ou 

ensaio de informações. Auxiliar nas tarefas de 

aprendizagem associadas, como 

aprendizagem pela prática e recordação de 

informações verbais e pictóricas 

apresentadas, conforme apropriado. 

Providenciar treino de orientação, como 

ensaio de informações pessoais e datas, 

conforme apropriado. Dar oportunidade para 

concentração, como usos de jogos de 

combinação de pares de cartas, conforme 

apropriado. Dar oportunidade para uso da 

memória de eventos recentes, como 

questionar ao utente sobre um passeio 

recente. Orientar a nova aprendizagem, 

como localizar aspetos geográficos em um 

mapa, conforme apropriado. Proporcionar 

memória de reconhecimento de 

fotos/gravuras, conforme apropriado. 

Estruturar os métodos de ensino, de acordo 

com a organização das informações do 

utente. Encaminhar à terapia ocupacional, 
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conforme apropriado. Encorajar o utente a 

participar em programas de grupo para treino 

da memória, conforme apropriado. 

Monitorizar o comportamento do utente 

durante a terapia. Identificar e corrigir erros 

de orientação com o utente. 

 

 

 

Data: Diagnóstico Intervenções  Resultados 

Esperados 

Janeiro 

2022 

Controle de impulsos 

ineficaz (Risco para) 

 

Manifestado por: 

Incapacidade de 

poupar dinheiro ou 

regular as finanças  

Irritabilidade 

Agir sem pensar 

 Busca de sensações 

 Compartilhar 

detalhes pessoais de 

forma inadequada  

Explosões de 

temperamento 

 Familiaridade 

excessiva com 

estranhos 

Relacionado com: 

Transtorno do humor 

(fase maníaca) 

Selecionar uma estratégia de solução de 

problemas adequada ao nível de 

desenvolvimento funcional-cognitivo do 

utente. Utilizar um plano para modificar o 

comportamento, conforme apropriado, para 

reforçar a estratégia de resolução de 

problemas que está sendo ensinada. Auxiliar 

o utente a identificar o problema ou a 

situação que requer uma ação bem 

planejada. Ensinar o utente para “parar e 

pensar” antes de agir impulsivamente. 

Auxiliar o utente a escolher a ação mais 

eficaz. Auxiliar o utente a avaliar o resultado 

da ação escolhida. Oferecer reforço positivo 

(p. ex., elogios e recompensas) para 

resultados bem-sucedidos. Encorajar o 

utente a se auto-recompensar por resultados 

bem-sucedidos. 

Auxiliar o utente a avaliar a maneira como 

resultados malsucedidos poderiam ter sido 

evitados por outras escolhas 

Autocontrole 

do impulso 



 
 

 
jul-22 | Página 117 

 

Estimulação Cognitiva em Utentes com Doença Mental, em Regime de Internamento 

 

 
 comportamentais. Oferecer oportunidade 

para o utente praticar a resolução de 

problemas (desempenho de papéis) dentro 

do ambiente terapêutico. Oferecer modelos 

que demonstrem as etapas da estratégia de 

resolução de problemas no contexto de 

situações que sejam importantes para o 

utente. Encorajar o utente a praticar a 

resolução de problemas em situações sociais 

e interpessoais fora do ambiente terapêutico, 

seguida de avaliação dos resultados. 

 

 

Data: Diagnóstico Intervenções  Resultados 

Esperados 

Janeiro 

2022 

Insónia (Risco Para) 

 

Manifestado por:  

Acordar cedo demais  

Alteração na 

concentração  

Alteração no humor 

Alteração no padrão 

de sono  

Dificuldade para 

iniciar o sono 

Dificuldade para 

manter o sono 

Relacionado com:  

Ansiedade 

Depressão 

Stress 

Determinar o padrão de sono/vigília do 

utente.  

Aproximar o ciclo regular de sono/vigília do 

utente no planeamento dos cuidados. 

Determinar os efeitos dos medicamentos do 

utente sobre o padrão do sono (Fichas 

terapêuticas em anexo). Monitorar/registrar 

o padrão de sono e o número de horas de 

sono do utente. 

Monitorar a participação em atividades que 

produzam fadiga durante o período acordado 

para evitar cansaço excessivo. Adaptar o 

ambiente (p. ex., iluminação, ruído, 

temperatura, colchão e cama) para promover 

o sono. Encorajar o utente a estabelecer uma 

rotina para a hora de dormir para facilitar a 

transição da vigília para o sono. 

Aumentar 

sono e 

bem-estar 

pessoal 
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Transtorno do humor 

 

Facilitar a manutenção das rotinas usuais do 

utente na hora de dormir, 

indicadores/promotores do sono e objetos 

familiares (p. ex.,livro para ler etc.), conforme 

apropriado. 

Ajudar a eliminar situações estressantes 

antes de dormir. Monitorar a ingestão de 

alimentos e as bebidas na hora de dormir em 

busca de itens que facilitem o sono ou 

interfiram nele. 

Ajudar o utente a limitar o sono durante o dia, 

proporcionando atividades que promovam o 

estado acordado, conforme apropriado. 

Orientar o utente a fazer relaxamento 

muscular autógeno ou outras formas não 

farmacológicas de indução do sono. 

Identificar os medicamentos para dormir que 

o utente está tomando. Estimular o uso de 

medicamentos para dormir que não 

contenham supressor(es) do sono REM. 

Regular os estímulos ambientais para manter 

ciclos normais de dia-noite. 

 

Data: Diagnóstico Intervenções  Resultados 

Esperados 

Janeiro 

2022 

Risco de Regulação 

do humor 

prejudicada 

 

Manifestado por: 

Afeto triste  

Agitação 

psicomotora  

Avaliar o humor (p. ex., sinais, sintomas, 

histórico pessoal), inicialmente, e em 

intervalos regulares, à medida que o 

tratamento evolui. Administrar questionários 

de autorrelato (p. ex., Inventário da 

Depressão, escalas da condição funcional), 

conforme apropriado. Determinar se o 

Equilíbrio 

de humor 
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Autoestima 

influenciada 

Autopercepção 

excessiva 

Concentração 

prejudicada  

Culpa excessiva  

Culpabilização 

excessiva de si 

mesmo  

Desesperança 

Distanciamento  

Fluxo rápido de 

pensamentos 

Irritabilidade  

Mudança no 

comportamento 

verbal 

Relacionado com:  

Alteração no apetite 

Alteração no padrão 

de sono Ansiedade  

Função social 

prejudicada 

Hipervigilância 

Isolamento social 

Mudança no peso  

Solidão 

utente apresenta riscos à sua segurança ou à 

de outras pessoas. 

Iniciar as precauções necessárias para 

salvaguarda do utente ou de outras pessoas 

com risco de dano físico (p. ex., suicídio, 

autoagressão, fuga, violência). 

Encaminhar utente para avaliação medica 

para adaptar ou interromper medicamentos 

que possam contribuir para os transtornos do 

humor; Prescrever, ajustar e suspender 

medicamentos usados para o tratamento do 

humor disfuncional (Fichas terapêuticas em 

anexo). 

Administrar medicamentos que estabilizem o 

humor 

Monitorar o utente quanto a efeitos 

secundários dos medicamentos e seus 

impactos no humor. Tratar e/ou controlar os 

efeitos secundários dos medicamentos, ou as 

reações adversas dos medicamentos 

utilizados para o tratamento de perturbações 

do humor. 

Monitorar a capacidade de autocuidado (p. 

ex., as atividades de arrumar-se, higiene, 

ingestão de líquidos/alimentos, eliminação). 

Auxiliar no autocuidado, se necessário. 

Monitorar o estado físico do utente (p. ex., 

peso e hidratação do corpo). Monitorar e 

regular o nível de atividade e estimulação no 

ambiente conforme as necessidades do 

utente. Auxiliar o utente a manter um ciclo 

normal de sono/vigília (p. ex., períodos 

programados de descanso, técnicas de 
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relaxamento, medicamentos sedativos e 

limite na ingestão de cafeína). Auxiliar o 

utente a assumir cada vez mais 

responsabilidades pelo autocuidado, na 

medida de suas possibilidades. Providenciar 

oportunidades para atividades físicas. 

 

 

 

Data: Diagnóstico Intervenções  Resultados 

Esperados 

Janeiro 

2022 

Controle emocional 

lábil 

 

Manifestado por:  

Ausência de contato 

visual  

Choro 

Choro excessivo sem 

sentir tristeza Choro 

incontrolável  

Choro involuntário  

Relacionado com: 

Alteração na 

autoestima  

Conhecimento 

insuficiente sobre o 

controle de sintomas  

Stressores 

Fadiga  

Transtorno 

emocional 

Conversar com o utente sobre experiências 

emocionais. Investigar com o utente o que 

desencadeou as emoções. Fazer declarações 

de apoio ou empatia. Utilizar o toque 

terapêutico. Apoiar o uso de mecanismos de 

defesa adequados. Auxiliar o utente a 

identificar sentimentos, como ansiedade, 

raiva ou tristeza. Encorajar o utente a 

expressar sentimentos de ansiedade, raiva ou 

tristeza. Discutir as consequências de não 

lidar com a culpa e a vergonha. 

Escutar/encorajar manifestações de 

sentimentos e crenças. 

Facilitar a identificação, pelo utente, do 

padrão usual de resposta ao enfrentar os 

medos. Oferecer apoio durante a fase de 

negação, raiva, negociação e aceitação do 

luto. Identificar a função da raiva, da 

frustração e do rancor para o utente. 

Encorajar o diálogo ou o choro como formas 

de reduzir a resposta emocional. Ficar com o 

Controle de 

sintomas 
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 utente e garantir sua segurança e proteção 

durante períodos de ansiedade. Oferecer 

assistência na tomada de decisão. Reduzir as 

exigências de funcionamento cognitivo 

quando o utente estiver doente ou fatigado. 

Encaminhar para aconselhamento, conforme 

apropriado. 

 

 

Data: Diagnóstico Intervenções  Resultados 

Esperados 

Janeiro 

2022 

Baixa autoestima 

situacional 

 

Manifestado por: 

Ausência de 

propósito 

Comportamento 

indeciso 

Comportamento não 

assertivo Desafio 

situacional ao 

próprio valor 

Desamparo 

Subestima a 

capacidade de lidar 

com a situação 

Verbalizações 

autonegativas 

Relacionado com: 

 Alteração da 

imagem corporal 

Monitorar as declarações de autovalorização 

do utente. Determinar o lócus de controle do 

utente. Determinar a confiança do utente no 

próprio julgamento. Encorajar o utente a 

identificar os pontos fortes. Encorajar o 

contato com os olhos na comunicação com os 

outros. Reforçar os pontos positivos pessoais 

identificados pelo utente. Proporcionar 

experiências que aumentem a autonomia do 

utente, conforme apropriado. Ajudar o 

utente a identificar reações positivas dos 

outros. Evitar críticas negativas. Evitar 

provocações. Transmitir confiança na 

capacidade do utente para lidar com a 

situação. Ajudar a estabelecer metas realistas 

para atingir uma autoestima maior. Auxiliar o 

utente a aceitar a dependência dos outros, 

conforme apropriado. Ajudar o utente a 

reexaminar percepções negativas de si 

mesmo. Encorajar uma maior 

responsabilidade por si mesmo, conforme 

Aumentar 

autoestima. 
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Alteração no papel 

social 

Autoexpectativas 

não realistas 

Comportamento 

inconsistente em 

relação aos valores 

Padrão de 

desamparo 

Reconhecimento 

inadequado 

apropriado. Ajudar o utente a identificar o 

impacto do grupo de amigos nos sentimentos 

de autovalorização. Investigar conquistas 

positivas anteriores. Investigar as razões da 

autocrítica e da culpa. Encorajar o utente a 

avaliar o próprio comportamento. Encorajar 

o utente a aceitar novos desafios. 

Recompensar ou elogiar o progresso do 

utente na direção das metas. Facilitar um 

ambiente e atividades que aumentem a 

autoestima. Monitorar os níveis de 

autoestima ao longo do tempo, conforme 

apropriado. 

Fazer declarações positivas sobre o utente. 

 

 

 

Data: Diagnóstico Intervenções  Resultados 

Esperados 

Janeiro 

2022 

Ansiedade 

 

Manifestado por: 

Gestos de 

inquietação 

Inquietação 

Insónia 

Produtividade 

diminuída 

Irritabilidade Medo 

Nervosismo 

Sensação de 

inadequação 

Usar abordagem calma e tranquilizadora. 

Esclarecer as expectativas de acordo com o 

comportamento do utente. Explicar todos os 

procedimentos, inclusive sensações que o 

utente possa ter durante o procedimento. 

Tentar compreender a perspectiva do utente 

em relação à situação temida. Oferecer 

informações reais sobre diagnóstico, 

tratamento e prognóstico. Permanecer com o 

utente para promover segurança e diminuir o 

medo. Oferecer objetos que simbolizem 

segurança. Encorajar atividades não 

competitivas, conforme apropriado. Escutar 

Autocontrolo 

da 

ansiedade; 

Nível de 

ansiedade, 

diminuído. 
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Alteração na atenção 

Alteração na 

concentração; 

Confusão; 

esquecimento;  

Relacionado com: 

 Abuso de 

substâncias Ameaça 

à condição atual 

Ameaça de morte 

Conflito de valores 

Conflito sobre as 

metas da vida 

Contágio 

interpessoal 

Estressores 

Necessidades não 

atendidas 

Transmissão 

interpessoal 

 

o utente com atenção. Reforçar 

comportamentos, conforme apropriado. 

Criar uma atmosfera que facilite a confiança. 

Encorajar a expressão de sentimentos, 

percepções e medos. Identificar mudanças no 

nível de ansiedade. Oferecer atividades de 

diversão voltadas à redução da tensão. 

Ajudar o utente a identificar situações que 

precipitem a ansiedade. Controlar os 

estímulos às necessidades do utente, 

conforme apropriado. Apoiar o uso de 

mecanismos de defesa adequados. Auxiliar o 

utente a articular uma descrição real de um 

evento iminente. Determinar a capacidade 

do utente para tomar decisões. Orientar o 

utente sobre uso de técnicas de relaxamento. 

Administrar medicação para reduzir a 

ansiedade, conforme apropriado. Observar 

sinais verbais e não verbais de ansiedade 

 

 

 

3 Sessão  

 

Decorreu no dia 12 de fevereiro de 2022, na sala médica, como as restantes sessões. A sala era constituída 

por uma mesa e várias cadeiras. Disponha duas cadeiras de canto na mesa apenas para que tivesse apoio 

se necessitasse fazer alguma nota. A sala tinha luz natural, ouvia-se algum ruido do exterior. A porta 

mantinha-se fechada para não sermos interrompidos por outros utentes. O Senhor João apresentava-se 

sempre vestido adequado com o clima, arranjado, tinha a preocupação de ter sempre a barba aparada. 

Educado. Segue um excerto da 3 sessão com o utente. 

-Bom dia Senhor João, obrigada por me acompanhar, podemos conversar um pouco por favor. 

-Bom dia Senhora Enfermeira é sempre um gosto, podemos sim. 
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-Obrigada Senhor João e então hoje como se sente? 

-Não me sinto nas piores fases, sinto falta do contacto dos meus filhos.  Eu disse para não me visitarem 

devido ao covid. 

-Como é a sua relação com os seus filhos? 

-Damo nos bem. A enfermeira conhecesse? 

-Não senhor, não conheço.  

-Quando eles vierem vou apresentar. 

-Gostava muito 

-Eles também irão gostar muito. Penso que já disse que tenho uma estima muito grande pela maria (ex-

esposa) e não entendo porque me afastei dela. Sempre que me vou deitar penso nela.  

-Sim senhor, já me falou…  

(Interrompe-me e continua) -Em maio de 1988 a doença foi me detetada aqui dentro. (labilidade 

emocional) 

-Sr. João Fale-me um bocadinho mais sobre a sua doença. 

-A senhora é enfermeira é licenciada. 

-Claro que sim… 

-A Maria também é Enfermeira, ela foi para o continente e é diretora da escola de Enfermagem. Ela é uma 

grande mulher, grande amiga, esposa, mãe… (labilidade emocional) não entendo porque nos separamos. 

Mas fui eu que tomei a decisão. Ela não teve culpa de nada. 

-Será que não tomou essa decisão por causa da doença? 

-Sim é por causa da doença. Sim é. 

-Então você já tem uma justificação. 

-Tenho só não assumo porque é uma justificação fácil 

-Sr. João assumir que tem uma doença e conseguir lidar com a mesma não é fácil.  

(Silêncio, entreguei um lenço ao Senhor João). 

Momentos depois questionei: 

-Agora já se sente preparado para me contar toda a informação sobre a sua doença? 

-Sim Senhora Enfermeira. Quando vou para a área depressiva fico sempre muito triste, interiorizo as 

coisas negativas sem razão nenhuma… Não tenho razão nenhuma de pensar assim…  

-Certo Senhor João e a outra parte como é? 

-Para a positiva para a eufórica, entro, entrava em despesas… fazia despesas anedóticas… não eram 

comigo nem com meus familiares diretos, eram com amigos. Mas eles não se aproveitavam de mim. 

-Muito bem Senhor João recorda-se como foi-lhe diagnosticado, como recebeu esta noticia? 
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-Quando recebi essa noticia pensei que não era eu próprio era qualquer coisa sobrenatural… eu não era 

assim. 

-Agora Senhor João já conhece a sua doença, já sabe quando está ou vai entrar numa das fases?  

-Sim eu sinto e aqui eu informo os Enfermeiros que têm sido todos muito bons para mim. 

-E agora o que costuma a fazer? 

-Eu agora controlo. 

-E como controla? 

-É pensando em sentido contrario. 

-E costuma procurar ajuda também? 

-Sim senhora sempre procurei ajuda, e aqui dentro sempre usufrui muito da amizade de vocês 

enfermeiros. Eu gosto muito de falar consigo a senhora cria uma empatia muito grande e tem me ajudado. 

-Obrigada Senhor João. 

(Fala da mãe e do pai). 

-Senhor João permita-me por favor só fazer-lhe mais uma pergunta. 

-Diga Senhora Enfermeira. 

-No que tem sido realmente ajudado? 

-Em que pense na minha vida, analise e retifique as minhas posições erróneas e tenho conseguido com 

base nesse projeto certas posições que antes não pensava em alterar… Eu sinto-me bem. 

-Muito bem Senhor João, muito obrigada por esse bocadinho e por a partilha. Posso lhe ajudar em mais 

alguma coisa? 

(Labilidade emocional) -Que continua a dar a sua estima… muito obrigada. 

Despedida. 
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Apêndice 3- Guia para Elaboração de Registo de Enfermagem em Saúde Mental e Psi-

quiátrica 

 

 

Aspetos a ter em conta na avaliação do Estado Mental do Utente/ Guia para Elaboração de Registo de 

Enfermagem: 

 

Estado de consciência: Alerta ou vígil, sonolento, obnubilado, estuporoso, coma  

Atenção: captável ou não captável/ mantida ou não 

Orientação: auto-psiquica- em relação a sim próprio; 

alo-psiquica. Em relação ao tempo e ao espaço. 

Humor e emoções: depressivo, eutimico (normal), elevado, delirante, lábil (sofre variações rápidas, do 

riso ao choro), elação do humor (há uma euforia contagiosa). 

Memória: Mantida, Amnésia, Dismnésia, Confabulações. 

Discurso e linguagem: Taxa: fluente, rápida ou lenta; Volume: alto ou baixo; Quantidade: Escassez, 

mutismo, fala pressionada; Características: coerente e lógico, gaguez, fala arrastada, sotaques estranhos. 

Insight/ juízo crítico: Capacidade do utente compreender a sua doença/problema.  

Atitude: Colaborante; reticente; não colaborante 

 

 

Elaborado por: Sara Vieira Reis 
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