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Introdução 

 

O estágio curricular é um momento crucial na finalização do percurso académico, na 

medida em viabiliza o primeiro contacto com a prática clínica e permite aplicar todos os 

conhecimentos e competências previamente adquiridos. Não obstante, também é uma 

fase de grande enriquecimento pessoal uma vez que, para além da partilha e aquisição de 

conhecimentos científicos, possibilita a aquisição de valores essenciais enquanto futura 

profissional. 

Integrado no Mestrado em Psicologia da Saúde e Neuropsicologia (MPSN) do Instituto 

Universitário de Ciências da Saúde (IUCS), o presente relatório de estágio tem como 

principal objetivo a descrição detalhada do estágio curricular efetuado. No que concerne à 

sua estrutura, este está dividido em dois capítulos principais: o primeiro, relativo à 

caracterização da instituição acolhedora e ao papel do psicólogo na mesma; e o segundo, 

referente à descrição de todas as atividades realizadas pela estagiária, nomeadamente 

reuniões, observação participante, avaliações psicológicas e neuropsicológicas, 

acompanhamentos psicológicos individuais, grupos de intervenção psicológica, recolha de 

dados para investigação e formações. No término deste relatório, encontra-se uma 

conclusão, em jeito de reflexão final acerca desta experiência.  

Este estágio teve lugar num hospital, nomeadamente na sua Unidade de Psicologia 

(UniPsi) do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental (DPSM), sob a orientação da Dra. 

G.M. e supervisão da Professora Doutora Alexandra Serra. O estágio teve início a 9 de 

outubro de 2017 prolongando-se até 31 de outubro de 2018. O horário da estagiária foi 

sendo adaptado de acordo com as atividades realizadas. No primeiro trimestre, de outubro 

de 2017 a dezembro de 2017, o horário semanal definido era às segundas, terças e 

quartas-feiras, das 8h30 às 18h; e às quintas e sextas-feiras, das 8h30 às 12h30. Nos 

segundo e terceiro trimestres, de janeiro de 2018 a outubro de 2018, o horário definido 

era às segundas-feiras, das 8h30 às 18h; às quartas e quintas-feiras, das 14h às 18h; e 

uma vez por mês, à terça-feira, das 14h às 18h. 

 



2 
 

1. Caracterização da Instituição 

 

1.1. O Hospital 

O Hospital no qual foi realizado o estágio é uma instituição que entrou em funcionamento 

em setembro de 1991, tendo sido inaugurado oficialmente em fevereiro de 1992. 

A área de influência direta deste hospital compreende cinco concelhos. Esta área serve 

um total de cerca de 350 mil utentes. O Hospital recebe, ainda, vários utentes de outros 

concelhos, que, não fazendo parte da área de influência direta, escolhem ser 

encaminhados para o seu serviço. 

A missão do Hospital é realizar o Diagnóstico, o Tratamento e a Reabilitação dos doentes, 

assegurando-lhes os melhores cuidados de saúde, pautados com elevados níveis de 

competência, excelência e rigor, respeitando sempre o princípio da humanização. De 

salientar, também, como missão do Hospital, a conjugação das atividades de Ensino e 

Investigação, bem como a fomentação da formação pré e pós-graduada. 

A visão do Hospital é ser uma referência na prestação de cuidados de saúde a nível 

nacional e internacional, através de uma perspetiva de crescimento sustentável, de 

persistência temporal, de comprometimento, de acolhimento das novas gerações, do 

sentido de mudança e da diferenciação. 

No exercício da sua atividade, o Hospital e os profissionais que constituem a sua equipa 

de trabalho observam e orientam-se pelos valores de competência, humanismo, rigor, 

transparência, união, solidariedade, ambição e dedicação; e pelos princípios de 

reconhecimento da dignidade e do caráter singular de cada pessoa que o habita, de 

centralidade do doente e promoção da saúde na comunidade, de postura e prática com 

elevados padrões éticos, e de respeito pela natureza e procura de práticas ecologicamente 

sustentáveis. 
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1.2. O Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental  

O Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital foi oficialmente inaugurado 

em outubro de 2003, embora a prestação de cuidados assistenciais especializados na 

área da Psiquiatria e Saúde Mental já se encontrasse a decorrer desde o ano 2000, 

através dos serviços de Consulta Externa. Posteriormente, em junho de 2004, a Unidade 

de Internamento de Psiquiatria viria a abrir portas (Ramos, Almeida, & Fonseca, 2017). 

Na gestão e prestação dos cuidados assistenciais, o DPSM dispõe presentemente de uma 

equipa técnica constituída por sete psiquiatras, uma pedopsiquiatra, onze enfermeiros, 

quatro psicólogos, cinco assistentes operacionais, um administrativo e uma assistente 

social.  

Sob o ponto de vista da arquitetura organizacional, é constituído por quatro unidades 

centrais, sendo elas a Unidade Psiquiátrica Geriátrica, a Unidade de Psiquiatria do Adulto, 

a Unidade de Psiquiatria da Infância e Adolescência e a Unidade de Psicologia (Ramos, 

Almeida, & Fonseca, 2017). De forma a dar resposta transversalmente a estas unidades, 

existe o Hospital de Dia e o Programa de Prevenção de Recaídas (onde se incluem as 

visitas domiciliárias a pacientes com patologia mental grave). 

 

1.3. A Unidade de Psicologia  

A Unidade de Psicologia, integrada no DPSM, apresenta-se numa vertente horizontal, 

disponibilizando a sua intervenção às restantes unidades do Departamento e aos diversos 

serviços do hospital (Ramos, Almeida, & Fonseca, 2017). O serviço funciona de segunda a 

sexta-feira das 8h30 às 18h00, contando com uma equipa de quatro psicólogos. 

O espectro de intervenção da UniPsi abrange diferentes faixas etárias, desde a infância 

até à velhice, apresentando um conjunto de protocolos adaptados e orientados para os 

principais problemas identificados nessas populações, através da avaliação, orientação e 

acompanhamento psicológicos, sempre que devidamente justificado em termos de 

contexto hospitalar. 
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As intervenções efetuadas pela UniPsi dividem-se nas modalidades individual, de casal, 

familiar ou em grupo. 

 

1.3.1. Atribuições do Serviço de Psicologia e Papel do Psicólogo na Instituição 

Entende-se por Psicologia da Saúde, a aplicação dos conhecimentos e das técnicas 

psicológicas à saúde, às doenças e aos cuidados de saúde (Ogden, 2000), sendo 

psicólogos da saúde os profissionais que visam compreender o modo como os fatores 

biológicos, comportamentais e sociais influenciam a saúde e a doença (Teixeira, 2004). 

A intervenção em Psicologia da Saúde pode ser desenvolvida em diferentes contextos do 

sistema de saúde, quer ao nível dos serviços públicos (Serviço Nacional de Saúde), quer ao 

nível de serviços privados e do setor social (Teixeira, 2004). Os psicólogos neste contexto 

trabalham em colaboração com outros profissionais de saúde, integrando equipas 

multidisciplinares.  

A atuação do psicólogo em contexto hospitalar tornou-se indispensável aquando da 

aceitação da existência das doenças psicossomáticas por parte da Medicina (Silva, 2012). 

Num hospital, o papel do psicólogo distingue-se do exercício clínico convencional, a 

diversos níveis, sendo extremamente importante a flexibilidade do profissional (Catani, 

Junhas, Santos, Moretto, & Lucia, 2012), de forma a oferecer respostas terapêuticas 

adequadas aos pedidos individuais específicos que surgem em contexto hospitalar (Nunes 

& Gióia-Martins, 2003). 

Das atividades clínicas realizadas pelos psicólogos do Hospital, destacam-se a consulta de 

Psicologia Infantojuvenil (que integra atividades como a intervenção específica na 

infância, a intervenção em adolescentes, a psicometria, a intervenção em situações de 

crise, a intervenção específica na consulta de Perturbação de Hiperatividade e Défice de 

Atenção, a intervenção em crianças com diabetes), a consulta de Psicologia em Saúde 

Mental, a consulta de Psicologia em Saúde Mental Grave, a consulta de Psicologia em 

Crise, a consulta de Psicologia Familiar, a consulta de Neuropsicologia e a consulta de 

Psicologia de Casal. 
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De salientar, ainda, as intervenções nas equipas multidisciplinares dos Cuidados 

Paliativos, da Oncologia, da Dor Crónica, das Doenças Neuromusculares, da Cirurgia 

Bariátrica, das Doenças Lisossomais de Sobrecarga e da Procriação Medicamente 

Assistida. 

A UniPsi dá, também, apoio a doentes internados no Hospital sinalizados pela Equipa 

Intrahospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos, ao Hospital de Dia e ao Programa de 

Prevenção de Recaídas, nomeadamente nas visitas domiciliárias. 

No que diz respeito à Psicoterapia em Grupo, neste contexto, os psicólogos da UniPsi 

inserem-se em grupos com diversas temáticas, como, por exemplo, o Grupo de Cancro da 

Mama, o Grupo de Luto, o Grupo de Depressão e o Grupo de Dor Crónica. 
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2. Descrição das Atividades do Estágio 

 

2.1. Reuniões de Orientação 

O estágio decorreu sob orientação da Dra. G.M., psicóloga clínica da UniPsi do Hospital. 

No primeiro trimestre, compreendido entre outubro e dezembro de 2017, a orientação era 

realizada quando necessário, sem horário específico. A partir de janeiro de 2018 até ao 

final do estágio, as reuniões de orientação realizaram-se semanalmente, à segunda-feira 

de manhã.  

Estas reuniões tinham como objetivo a orientação das atividades clínicas programadas, 

através do esclarecimento de dúvidas, discussão dos casos e respetivas notas clínicas e 

relatórios, planeamento de sessões e material a ser utilizado, e outras questões 

burocráticas de funcionamento e gestão específicas do DPSM. 

 

2.2. Reuniões de Supervisão 

As reuniões de supervisão do estágio tiveram lugar no Instituto Universitário de Ciências 

da Saúde, com a presença da Prof. Dra. Alexandra Serra, decorrendo com uma frequência 

quinzenal. 

Estas reuniões consistiam maioritariamente em momentos de esclarecimento de dúvidas 

que surgiam ao longo do período de estágio, bem como de monitorização dos casos 

clínicos atribuídos, disponibilização de material, discussão de ideias e partilha de 

experiências. 

 

2.3. Reuniões de Serviço e de Equipas Multidisciplinares 

Para além das reuniões de orientação e supervisão de estágio, foi permitido à estagiária 

participar em reuniões de diversas equipas hospitalares e multidisciplinares, das quais a 

especialidade de Psicologia faz parte. 
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As reuniões da UniPsi contavam com a presença dos psicólogos do departamento, bem 

como das duas estagiárias do Mestrado em Psicologia da Saúde e Neuropsicologia, e 

tinham como principal objetivo a discussão e distribuição de casos clínicos, bem como 

outras questões relativas ao funcionamento e organização da unidade. 

Nas reuniões do DPSM, participavam médicos psiquiatras, pedopsiquiatras, psicólogos, 

enfermeiros, assistente social e estagiários de Medicina e de Psicologia. Estas reuniões 

focavam-se principalmente na discussão dos casos do internamento de Psiquiatria e da 

visita domiciliária, bem como das burocracias intrínsecas ao DPSM. 

Esporadicamente, houve a oportunidade de participar em reuniões de equipas 

multidisciplinares, nomeadamente da Equipa Intrahospitalar de Suporte em Cuidados 

Paliativos, da Equipa Multidisciplinar de Doenças Neuromusculares, e na reunião da 

equipa do DPSM responsável pelos casos infantojuvenis.  

 

2.4. Observação Participante 

No primeiro trimestre do estágio, abrangendo os meses de outubro a dezembro de 2017, 

foi realizada a observação participante de consultas psicológicas, com os vários psicólogos 

da UniPsi.  

Foi possível à estagiária assistir a consultas de avaliação e de intervenção, dos diversos 

protocolos existentes, nomeadamente Psicologia Infantojuvenil, Psicologia em Saúde 

Mental, Psicologia em Saúde Mental Grave, Psicologia em Crise, Psicologia Familiar, 

Psicologia em Cuidados Paliativos, Psicologia Oncológica, Psicologia na Dor Crónica, 

Psicologia nas Doenças Neuromusculares, Psicologia no Tratamento Cirúrgico da 

Obesidade, Psicologia de Casal na Procriação Medicamente Assistida e Neuropsicologia. 

Neste sentido, foram observadas consultas de pacientes de diversas faixas etárias e com 

problemáticas muito distintas, o que foi algo extremamente enriquecedor, tendo em conta 

o amplo espetro de valências com que foi possível contactar. 
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Na modalidade de Intervenção Psicológica em Grupo, foi proporcionada a participação em 

sessões destinadas a pacientes com cancro da mama, a pacientes depressivas e a 

pacientes em fase de luto pela morte de um familiar. 

Ainda neste período, foi permitida à estagiária a visita ao internamento a pacientes em 

Cuidados Paliativos, a visita ao internamento de Psiquiatria e a visita domiciliária. 

Esta fase foi fulcral, no sentido em que proporcionou uma adaptação ao meio hospitalar e 

ao funcionamento do departamento em específico, possibilitando um primeiro contacto 

com a prática clínica, de forma a desenvolver e aprimorar competências ao nível da 

avaliação e intervenção psicológica. 

 

2.5. Avaliação Psicológica e Neuropsicológica 

A avaliação psicológica é um processo, geralmente complexo, que tem por objetivo 

produzir hipóteses ou diagnósticos sobre uma pessoa ou um grupo (Hutz, 2015), com 

recurso, nume primeira fase, à recolha, integração e avaliação de dados e, posteriormente, 

ao desenvolvimento, construção e avaliação de meios adequados para juntar e processar 

informação apropriada para a avaliação (Pais-Ribeiro, 2013). 

Especificamente em relação à avaliação psicológica em contextos de saúde, entre as 

tarefas avaliativas mais utilizadas pode referir-se a entrevista clínica, avaliações 

cognitivas e comportamentais, avaliações de personalidade, avaliações da qualidade de 

vida e outras atividades de avaliação clínica em saúde, nomeadamente relacionadas com 

dor, cancro, depressão e ansiedade, entre outras (Teixeira, 2004).  

No DPSM, na componente avaliativa das consultas de Psicologia, nem sempre é priorizada 

a utilização de testes psicológicos, devido a características próprias de funcionamento 

hospitalar, como é o caso do tempo limitado para cada sessão ou o espaçamento 

existente entre consultas, e o facto de, em alguns casos, ser necessária a intervenção em 

crise, devido à severidade das problemáticas mais comuns. Não obstante, as 

especialidades onde é mais frequente a utilização de testes psicológicos são as consultas 
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de Neuropsicologia e de Psicologia Infantojuvenil, no entanto, não foi possível assistir a 

nenhuma aquando do período de observação participante 

Ainda assim, devido ao conhecimento prévio adquirido aquando da formação académica e 

à familiaridade com a maioria dos testes psicológicos, foram atribuídos à estagiária dois 

casos infantojuvenis para avaliação psicométrica formal e, posteriormente, foi pedida a 

colaboração da mesma, por parte do internamento de Psiquiatria, para a realização de 

avaliação neuropsicológica de duas pacientes. 

Tabela 1 
Casos clínicos de avaliação psicológica 

Identificação Pedido Avaliação Psicológica Obs. 

L. S. 
2 anos 

(4 consultas) 

Avaliação do Quociente de 
Desenvolvimento Geral, por 

prematuridade e extremo baixo 
peso ao nascer 

Escalas de 
Desenvolvimento Mental 

de Ruth Griffiths (0-2 
anos) (2-8 anos), CBCL, 

TRF 

Alta 

L. C. 
9 anos 

(3 consultas) 

Avaliação psicométrica formal, 
por dificuldades de 

aprendizagem e critérios de 
PHDA 

WISC-III, CBCL, TRF, 
Questionários Conners 

Alta 

M. C. 
60 anos 

(3 consultas) 

Pedido de colaboração, por 
internamento de Psiquiatria, 

para avaliação neuropsicológica 
e da personalidade 

MoCA, Memória de Dígitos 
da WMS, TMT, Fototest, 

Teste FAS, Figura 
Complexa de Rey, TBAF, 

INECO, SCL-90R e 
NEO-PI-R 

Devolução 
de caso 

L. G. 
75 anos 

(4 consultas) 

Pedido de colaboração, por 
internamento de Psiquiatria, 

para estudo neuropsicológico, 
em possível quadro de Demência 

de Corpos de Lewy. 

MoCA, Figura Complexa de 
Rey, Teste FAS, Memória 

Lógica I e II da WMS, 
INECO, TMT, BADS 

Devolução 
de caso 

 

2.6. Consulta Psicológica 

A Psicologia em contextos de saúde resulta dos contributos de diversas áreas do 

conhecimento psicológico, intervindo com vista à promoção e manutenção da saúde e à 

prevenção e tratamento das doenças (Simon, 1993). 
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Os objetivos da intervenção psicológica em contextos de saúde são a facilitação da 

mudança comportamental adequada, auxiliando o indivíduo a deparar-se com as 

exigências específicas resultantes da doença ou do tratamento inerente a esta (Bennett, 

2000). 

Uma grande percentagem das intervenções neste âmbito focaliza-se na promoção de 

estratégias de coping adequadas, na melhoria da ativação do suporte social e na adoção 

de estilos de vida saudáveis, incidindo sobre a gestão do stress, a adaptação à doença 

crónica, a adesão terapêutica, o autocuidado e a psicoeducação em saúde (Teixeira, 

2004). 

No DPSM, a consulta psicológica visa o aconselhamento e apoio do paciente e familiares 

face a situações desafiadoras. No que concerne às problemáticas alvo de intervenção por 

parte da Psicologia, estas variam consoante a faixa etária do paciente. Em faixas etárias 

mais jovens, é frequente deparar-se com problemas comportamentais, défices ao nível da 

atenção e concentração, dificuldades de aprendizagem e problemas familiares. Nos 

adultos, podemos destacar perturbações de depressão e ansiedade, dificuldade de 

aceitação e adaptação a condições crónicas, luto, burnout em cuidadores informais, 

défices cognitivos e quadros demenciais. 

De forma a enriquecer a experiência do estágio curricular, a atribuição dos casos clínicos à 

estagiária foi determinada pela variedade de problemáticas e faixas etárias. Esta 

distribuição ocorreu entre novembro e dezembro de 2017, a fim de ser possível uma 

preparação prévia das primeiras consultas, sob monitorização da orientadora local. Assim, 

aquando do princípio do segundo trimestre, a estagiária assumiu uma postura mais 

autónoma e independente, dando início ao acompanhamento dos casos clínicos dos quais 

ficou responsável. 

Após a recolha anamnésica e avaliação psicométrica dos casos, foram elaborados o 

relatório de avaliação psicológica e respetivo plano de intervenção a ser levado a cabo. Ao 

longo do processo de intervenção psicológica, foram elaboradas notas clínicas das 

consultas efetuadas e preparadas as sessões e materiais a serem utilizados, sendo 
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discutidos em reunião de orientação semanal. Todos os acompanhamentos tiveram início 

em janeiro de 2018 e término em setembro do mesmo ano. 

A atividade da consulta psicológica foi bastante produtiva, no sentido em que foi possível 

por em prática as competências e técnicas adquiridas ao longo da formação académica e 

fase de observação participante. Poder acompanhar e intervir em contexto de consulta foi, 

sem dúvida, extremamente gratificante, tendo em conta as melhorias observadas e 

sentidas pelos pacientes ao longo deste processo, o que motivou um ainda maior 

comprometimento com a atividade clínica. 

Tabela 2 
Casos clínicos de acompanhamento individual 

Identificação Problemática 
Avaliação 

Psicológica 
Abordagem Terapêutica Obs. 

Z. C. 
52 anos 

(12 consultas) 

Dor Crónica, 
Depressão 

HADS, PDI, PBPI, 
CPCI 

Abordagem TCC, 
Relaxamento Muscular, 

Reestruturação 
Cognitiva 

Alta 

R. F. 
46 anos 

(13 consultas) 

Dpença de Charcot 
Marie Tooth, 

Queixas Mnésicas, 
Ansiedade 

BDI, STAI, MoCA, 
Figura Complexa 

de Rey, Teste 
Stroop, WMS 

Reabilitação 
Neuropsicológica 

Alta 

T. R. 
57 anos 

(12 consultas) 

Doença de Fabry, 
Queixas mnésicas 

HADS, PDI, MoCA, 
Teste FAS, WMS 

Reabilitação 
Neuropsicológica 

Alta 

H. P. 
15 anos 

(13 consultas) 

Perturbação de 
Oposição e Desafio 

WISC-III, CDI, 
CADS-A, YSR, 

CBCL 

Psicoeducação, Práticas 
Parentais Positivas, 

Abordagem TCC, 
Competências Sociais 

Alta 

A. F. 
11 anos 

(12 consultas) 

PHDA, Imaturidade 
Psicoafetiva 

WISC-III, CDI, 
CBCL, TRF, 

Questionários 
Conners 

Psicoeducação, Práticas 
Parentais Positivas, 

Estimulação Cognitiva 
Alta 

P. S. 
19 anos 

(11 consultas) 

Debilidade Mental 
Ligeira, Problemas 
Comportamentais  

NEO-PI-R, HADS, 
Matrizes 

Progressivas de 
Raven, 

Abordagem TCC. 
Competências Sociais 

Alta 
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2.7. Estudo de Caso 

2.7.1. Identificação 

Z. tem 53 anos e é do género feminino. É casada e tem uma filha. Reside em Fafe, com o 

marido, a filha e a mãe. Não tem irmãos. Atualmente, encontra-se de baixa médica (desde 

agosto de 2017) do cargo de assistente operacional de Centro de Saúde. 

 

2.7.2. Pedido e Motivo da Consulta 

A paciente foi enviada pela Medicina Interna para a Consulta de Dor Crónica por artrite 

reumatóide, estando à data medicada com metotrexato e salazopirina. As queixas 

apresentadas eram essencialmente de astenia e sensação de dores generalizadas que 

dizia serem diferentes de queixas anteriores de artrite, nomeadamente com dores em 

todos os pontos fibromiálgicos. Foi, por isso, sinalizada para Psicologia pela médica de Dor 

Crónica por revelar sintomatologia “depressiva” e apresentar “dificuldades em lidar com 

as dificuldades da doença”. 

 

2.7.3. História Pessoal e Clínica 

Z. nasceu a 1 de fevereiro de 1965, tendo atualmente 53 anos. 

A paciente é filha única, referindo que nunca sentiu falta de ter mais irmãos, por ser 

muito chegada a um primo seu, que “sempre foi como um irmão” (sic) para si. Quando 

questionada acerca da sua gestação, Z. diz que pensa que tudo correu dentro da 

normalidade, mas que “na altura, não existia tanta vigilância como agora” (sic), nascendo 

por parto normal, sem complicações conhecidas. Refere que segundo o relato da sua mãe, 

foi uma bebé muito desejada, tendo alcançado os marcos desenvolvimentais no período 

considerado normativo, e sem registo de doenças relevantes ao longo do seu crescimento. 

No que diz respeito ao período escolar, Z. descreve a sua aprendizagem como boa, tendo 

sempre adquirido conhecimentos com facilidade. Relata, ainda, que sempre gostou de 
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frequentar a escola, revelando facilidade na relação com os pares. Na fase da 

adolescência, a paciente não menciona acontecimentos relevantes, sendo o seu 

desenvolvimento nesta fase também normativo. Estudou até aos 15 anos, tendo 

completado o 9º ano de escolaridade. 

O único relacionamento amoroso que teve, foi com o seu atual marido, com o qual está 

casada há mais de 30 anos. Fruto deste casamento tem uma filha, de 27 anos, enfermeira 

de profissão. Atualmente, vive com o marido, a filha e a mãe, mantendo uma relação de 

grande proximidade com eles, referindo um excelente suporte familiar. O pai da paciente 

faleceu há 8 anos de doença cardiovascular, referindo esta que o seu falecimento lhe 

custou muito, devido ao suporte que era para si. 

Como outros familiares significativos, a paciente refere uma tia (irmã da sua mãe) e seu 

marido, que são também seus padrinhos; o seu primo (padrinho da filha de Z.), filho desse 

casal e a esposa, e a filha destes que é afilhada de Z. Refere, ainda, manter uma ótima 

relação com os pais do seu marido, principalmente com a sogra. 

Trabalhou como assistente operacional em Centro de Saúde, até agosto do ano passado, 

altura em que ficou de baixa médica, devido às limitações funcionais da sua doença. A 

baixa tem-lhe sido concedida de dois em dois meses, tendo recorrido a juntas médicas 

para o efeito. Na última, em junho de 2018, foi proposta para a Caixa Geral de 

Aposentações, sendo-lhe condida baixa médica até ser chamada para avaliação da 

incapacidade, para se decidir se apresenta ou não critérios para a reforma. 

Como antecedentes pessoais clínicos, a paciente referiu histerectomia, papiloma 

intraductal, varizes, arritmias e problema vesicular. 

Quanto à doença de Z., os primeiros sintomas surgiram há cerca de 10 anos, com queixas 

de dor na articulação coxofemoral esquerda, ombro e tornozelos. Surgiram inchaços nas 

mãos e, após comentar com uma colega de trabalho, esta recomendou a ida ao médico, 

por semelhança com os seus sintomas de artrite reumatóide, doença com a qual foi então 

diagnosticada. 

Em junho de 2017, foi sinalizada para a Consulta Externa de Dor Crónica, por 

sintomatologia álgica diferente das queixas anteriores decorrentes da artrite, tendo sido 
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diagnosticada à data com fibromialgia. Em setembro de 2017, realizou massagem 

terapêutica, resultando em dor no nervo ciático. Atualmente, realiza acupuntura, que diz 

ter efeito positivo na diminuição das dores, bem como a farmacologia prescrita. Diz 

sentir-se satisfeita e otimista com os tratamentos, revelando-se consciente da 

cronicidade do seu diagnóstico. 

Atualmente, medicada com Metotrexato, Salazopirina, Flexiban, Zilpen e Pregabalina, para 

doença crónica. Medicada pela médica assistente com psicofármacos Duloxetina 

(antidepressivo) e Diazepam (calmante). 

Nunca teve acompanhamento psicológico. Em junho de 2017, médica da especialidade de 

Dor Crónica propôs sinalização para consulta de Psicologia, por sintomatologia depressiva 

e dificuldades na aceitação da doença, mas paciente considerou desnecessário. Em 

setembro, médica voltou a referir benefícios de acompanhamento psicológico e, com o 

incentivo da filha, Z. decidiu aceitar. 

Presentemente, revela sentimentos de inferioridade devido à doença, revolta pela 

impossibilidade de “ter uma vida como a dos outros” (sic) e tristeza. Segundo paciente, 

sintomas depressivos surgiram aquando do diagnóstico da doença de fibromialgia, tendo-

se agravado em setembro, com o aumento das dores. 

A paciente assume uma rotina ativa, centrada nas tarefas domésticas e familiares, 

embora se verifique que o seu estado de saúde tem causado repercussões na sua vida, 

nomeadamente na realização dessas tarefas, devido a cansaço físico, fraqueza muscular e 

dor generalizada; bem como no seu quotidiano em global, referindo que não se sente 

capaz, por exemplo, de fazer caminhadas ou conduzir longas distâncias. A paciente refere, 

adicionalmente, queixas de insónia e oscilações de humor, que pensa serem, também, 

causadas pela dor. 

Z. participava em aulas de ginástica, mas devido ao aumento da sintomatologia álgica, em 

setembro de 2017, teve de suspender. Em maio de 2018, médica assistente aconselhou 

Fisioterapia, sendo que iniciou sessões em junho, quatro vezes por semana (duas sessões 

de Fisioterapia e duas sessões de Hidroginástica). 
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2.7.4. Genograma 

 
Figura 1. Genograma da família de Z. 

 

2.7.5. Processo de Avaliação Psicológica 

Segundo Pais Ribeiro (2010), toda a avaliação visa a produção de informação que seja útil 

para tomar decisões. A avaliação psicológica tem como objetivo produzir informação 

psicológica adequada para tomar decisões, nomeadamente uma decisão de diagnóstico, 

que irá determinar a ação que se vai seguir. Desta avaliação deve constar a utilização de 

diversos meios e instrumentos para a obtenção de informações contextualizadas sobre o 

paciente e a sua condição. 

Para este efeito, foram realizadas duas consultas de avaliação psicológica. Na primeira, 

datada de 11 de janeiro de 2018, foi estabelecida uma relação terapêutica e procedeu-se à 

recolha da história de vida da paciente e dados biopsicossociais. Na segunda, a 25 de 

janeiro de 2018, com base na informação clínica recolhida e exploração de 

acontecimentos significativos, foram administradas algumas provas psicométricas, de 

forma a realizar-se uma avaliação formal das problemáticas evidenciadas e referidas pela 

paciente. 
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Durante este processo, a paciente apresentou bom aspeto e cuidado geral, apresentando 

idade aparente ajustada à idade real. Manteve sempre um comportamento adequado ao 

contexto, e uma atitude apropriada, atenta e colaborante, mostrando-se motivada 

durante todo o processo de avaliação psicológica, embora revelando humor depressivo. A 

paciente revelou ausência de comprometimento cognitivo aparente, ou de alterações ao 

nível da orientação no tempo-espaço (alopsiquicamente) e quanto à pessoa 

(autopsiquicamente), bem como ao nível da perceção ou pensamento. Manteve sempre 

um discurso organizado, lógico, fluente e espontâneo. Z. revelou ter insight sobre a sua 

doença orgânica e elevada diferenciação psicológica. 

Quando à avaliação psicométrica, foram aplicadas as seguintes provas de avaliação: 

Escala de Ansiedade e Depressão Hospitalar (HADS), Índice de Incapacidade Relacionada 

com a Dor (PDI), Inventário de Convicções e Perceções Relacionadas com a Dor (PBPI) e 

Inventário das Formas de Lidar com a Dor Crónica (CPCI). 

A Escala de Ansiedade e Depressão Hospitalar (HADS), originalmente desenvolvida por 

Zigmond e Snaith (1983), é constituída por 14 itens que se dividem em duas subescalas 

que avaliam respetivamente níveis de ansiedade e depressão. Todos os itens referem-se 

exclusivamente ao estado emocional e não refletem sintomas somáticos (Torres, 2012). 

Cada um dos itens é apresentado numa escala de Likert de 4 valores (de 0 a 3), sendo que 

o resultado se apresenta como a soma de cada um dos itens da mesma escala. 

Consideram-se os pontos de corte em 8 para cada uma das escalas, sendo que valores 

iguais ou superiores são considerados como sugestivos de níveis patológicos. 

Na HADS, Z. obteve scores de 12/21 na ansiedade e 13/21 na depressão, apresentando 

critérios clínicos para sintomatologia ansiosa e depressiva. 

O Índice de Incapacidade Relacionada com a Dor (PDI) foi criado por Pollard (1984), para 

avaliar sete importantes dimensões de incapacidade e interferência funcional da dor. É 

constituído por sete itens, com escalas de classificação numéricas de 11 pontos (de 0 a 

10), que avaliam a incapacidade relacionada com a dor nas responsabilidades familiares e 

domésticas, nas atividades de lazer, nas atividades sociais, no trabalho, no 

comportamento sexual, nos cuidados pessoais e nas atividades vitais. Este instrumento 
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tem tido uma vasta utilização em vários contextos e em doentes com quadros dolorosos 

de etiologia muito variada, devido à sua brevidade, facilidade de aplicação e boas 

propriedades psicométricas, existindo evidência sobre a sua adequada validade, 

reprodutibilidade e sensibilidade (Agualusa, Lopes, Patto, & Serra, 2007). 

No PDI, a paciente obteve um score de 49/70, revelando incapacidade moderada a grave, 

traduzindo-se num grande impacto da dor na sua vida diária. 

O Inventário de Convicções e Perceções Relacionadas com a Dor (PBPI), desenvolvido por 

Williams e Thorn (1989), é um questionário com 16 itens correspondentes a afirmações 

relativas a convicções ou perceções relacionadas com a dor. É solicitado à paciente que 

classifique o seu grau de concordância com cada uma das afirmações, usando uma escala 

de Likert bipolar com quatro categorias (ancoradas às expressões «discordo muito», 

«discordo», «concordo» e «concordo muito»), pontuada de –2 a +2 e sem ponto zero. Na 

versão original, foi descrita uma estrutura fatorial com três fatores – um fator relativo a 

convicções ou perceções relacionadas com a temporalidade da experiência da dor (nove 

itens), um fator relacionado com o carácter misterioso ou enigmático das causas da dor 

(quatro itens) e um fator relacionado com sentimentos de auto culpabilidade 

relativamente à dor (três itens). Estudos adicionais falharam a replicação da estrutura 

fatorial original, sendo hoje mais consensual a utilização de uma estrutura com quatro 

fatores. Nesta estrutura, mantêm-se iguais a escala relacionada com o carácter misterioso 

ou enigmático da causa da dor (quatro itens) e a escala relacionada com a auto 

culpabilidade (três itens), mas altera-se a escala de temporalidade, sendo esta dividida 

em duas escalas distintas, uma escala relacionada com o carácter de permanência da dor 

ao longo da vida (cinco itens) e uma outra escala relacionada com o carácter de 

constância ou intermitência da experiência da dor no presente (quatro itens) (Agualusa, 

Lopes, Patto, & Serra, 2007). 

No PBPI, no fator Autoculpabilidade, a paciente alcançou pontuações normativas, 

revelando ausência de autorrecriminação pela sintomatologia dolorosa. No fator 

Constância, apesar de os valores se traduzirem em sensação de dor na maioria do tempo, 

estes valores são normativos para pacientes com dor crónica. Quanto ao fator 

Permanência, o score obtido está acima da média, traduzindo-se na consciência da 
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cronicidade da sintomatologia álgica. No que concerne ao fator Mistério, a paciente 

obteve pontuação abaixo na média, no sentido em que se sente devidamente informada 

sobre a sua dor, não sendo esta uma incógnita para si. 

O Inventário das Formas de Lidar com a Dor Crónica (CPCI), concebido por Jensen, Turner, 

Romano e Strom (1995), é um questionário com 65 itens que avaliam a frequência de 

utilização, em número de dias durante a última semana (escala numérica de 1 a 7), de um 

vasto conjunto de estratégias comportamentais e cognitivas de coping. As estratégias 

abordadas organizam-se em oito subescalas: defesa ou proteção; descanso; pedidos de 

ajuda; relaxamento; persistência; exercício físico e alongamentos; procura de apoio 

social/familiar; e autoconvencimento. Este instrumento possui adequadas propriedades 

psicométricas, tendo demonstrado elevada consistência interna, reprodutibilidade teste-

reteste e validade das suas oito subescalas (Agualusa, Lopes, Patto, & Serra, 2007). 

No CPCI, Z. revelou boas estratégias nas subescalas (1) Defesa e Proteção, (2) Descanso, 

(3) Pedidos de Ajuda e (7) Procura de Apoio Social e Familiar. A paciente obteve uma 

pontuação reduzida nas subescalas (4) Relaxamento e (6) Exercício Físico e 

Alongamentos, revelando carência de adoção de estratégias nestes domínios. Na 

subescala (5) Persistência, a paciente alcançou uma pontuação abaixo dos valores 

normativos, traduzindo-se em baixa tolerância à frustração, e numa grande incapacidade 

em abstrair-se e continuar as suas tarefas diárias quando experimenta sintomas álgicos. 

Na subescala (8) Autoconvencimento, a paciente obteve um score reduzido, revelando 

algumas dificuldades em lidar com pensamentos ruminativos. 

Tomados em conjunto os resultados dos instrumentos de avaliação administrados, 

verifica-se que Z. apresenta sintomatologia depressiva, ansiosa e álgica, que compreende 

como moderada/gravemente incapacitante para a sua vida quotidiana. 

Adicionalmente, compreende-se que a paciente apresenta algumas estratégias de coping 

adequadas no que diz respeito ao descanso e ao suporte social, mas não adota 

estratégias comportamentais de relaxamento, comprovadas cientificamente eficazes no 

combate à dor crónica. De realçar, ainda, a persistência de pensamentos ruminativos e 

incapacidade de abstração da sintomatologia álgica. 
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Com base na informação anamnésica recolhida e as queixas de sintomatologia depressiva 

e dor generalizada da paciente, os resultados obtidos através da avaliação psicométrica 

foram de encontro àquilo que era expectável.  

2.7.6. Enquadramento Concetual 

Por definição, Dor Crónica é aquela que se estende por longos períodos – meses, anos ou 

mesmo décadas, causando sofrimento prolongado aos pacientes e interferindo noutras 

áreas da vida, como a emocional (Angelotti & Fortes, 2007). 

Pacientes com Dor Crónica são tidos como de difícil tratamento, apesar dos recentes 

avanços da neurobiologia e do advento de novas medicações. Talvez uma das causas da 

dificuldade seja o facto de que frequentemente o transtorno é acompanhado pela 

ineficácia da medicação e por comorbidades psiquiátricas (Mathew, Reuveni, & Perez, 

1987). 

Tomando em conjunto os dados recolhidos no processo de avaliação psicológica, 

nomeadamente no relato da paciente e nos resultados das provas psicométricas 

administradas, pode inferir-se o diagnóstico de 300.82 (F45.1) Perturbação de Sintomas 

Somáticos com dor predominante, com presença de todos os critérios de diagnóstico, 

segundo o DSM-V (APA, 2013). O critério A implica a presença de um ou mais sintomas 

somáticos geradores de mal-estar ou que resultam em disrupção significativa da vida 

quotidiana, o qual remete para as sensações de dor generalizada da paciente, que esta 

considera altamente incapacitantes para a sua vida diária. Já o critério B diz respeito a 

pensamentos, sentimentos ou comportamentos excessivos relacionados com os sintomas 

somáticos ou associados a preocupações de saúde manifestados por pelo menos 1 dos 

seguintes: (1) pensamentos desproporcionados e persistentes acerca da gravidade dos 

próprios sintomas, o que é corroborado pela dificuldade da paciente em lidar com 

pensamentos ruminativos sobre a dor, (2) níveis de ansiedade persistentemente elevados 

relacionados com a própria saúde ou com os sintomas, como se pode provar pela 

verbalização da presença de sintomatologia ansiosa por parte de Z., corroborada pelo 

resultado alcançado na HADS, (3) consumo de tempo ou energia excessivos dedicados a 

estes sintomas ou preocupações de saúde, algo que fica implícito na incapacidade que 
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esta revela em abstrair-se da sua própria dor, apesar do esforço aparente em contrariar 

esta tendência. O critério C infere que apesar de qualquer um dos sintomas somáticos 

poder não estar continuamente presente, o estado de estar sintomático é persistente, o 

que é visível no caso de Z., que apresenta estas queixas álgicas na maioria do tempo, já 

desde há um longo período de tempo (mais de 6 meses). 

Adicionalmente, a paciente, sendo do sexo feminino e tendo já 53 anos de idade, 

apresenta características demográficas favoráveis à persistência de sintomas somáticos. 

A presença de uma doença médica crónica é, por si só, considerada um fator de risco para 

a perseverança dos sintomas somáticos. Assim, o duplo diagnóstico de Fibromialgia e 

Artrite Reumatóide, patologias causadoras de dor significativa, reforça e agrava a 

permanência da sintomatologia álgica na vida da paciente. 

Não obstante, concomitantemente a este diagnóstico, e sabendo que a Perturbação de 

Sintomas Somáticos está associada a taxas elevadas de comorbilidade com perturbações 

médicas, assim como a perturbações depressivas (APA, 2013), pode concluir-se a presença 

de critérios para 296.32 (F33.1) Perturbação Depressiva Major, devido à sintomatologia 

depressiva apresentada pela paciente, com presença dos seguintes critérios, segundo o 

DSM-V (APA, 2013): Estão presentes 5 (ou mais) dos seguintes sintomas e representam 

uma alteração do funcionamento prévio: (1) humor deprimido durante a maior parte do 

dia, quase todos os dias, revelado pela paciente e corroborado com a pontuação elevada 

na subescala de depressão da HADS, (2) diminuição clara do interesse ou prazer em todas, 

ou quase todas, as atividades durante a maior parte do dia, quase todos os dias, como é 

relatado pela paciente que “na maioria do tempo, só me apetece estar deitada no sofá, 

por não ser capaz de fazer mais nada” (sic), (4) Insónia quase todos os dias, o que 

acontece com Z. que refere comprometimento da higiene do sono, (5) lentificação 

psicomotora quase todos os dias, dizendo sentir-se sente mais lenta, “como se fizesse as 

coisas mais devagar” (sic), (6) fadiga ou perda de energia quase todos os dias, 

corroboradas pelas queixas asténicas da paciente, (7) sentimentos de desvalorização 

quase todos os dias, o que acontece também com Z. que revela sentimentos de 

inferioridade devido à doença; (B) os sintomas causam mal-estar clinicamente 

significativo ou défice social, ocupacional ou em qualquer outra área importante do 
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funcionamento, o que claramente afeta Z., por não poder “ter uma vida como a dos 

outros” (sic). 

Existe uma elevada importância das variáveis psicossociais e fisiológicas na evolução da 

dor, valorizando-se, por isso, a habilidade que o paciente pode desenvolver para lidar com 

seus sintomas e com o próprio tratamento. Tem-se como especialmente relevante a sua 

capacidade de lidar com as consequências inerentes à convivência com uma condição 

médica crónica. A participação ativa do paciente pode tornar-se fundamental, como ao 

automonitorizar a dor e os fatores desencadeadores ou associados a esta, ao possuir 

competências para lidar com stress e ainda ao demonstrar motivação e confiança para se 

comprometer a adotar um estilo de vida saudável (Holroyd, Penzien, & Rains, 2008), 

sendo estes alguns dos objetivos da intervenção a desenvolver com a paciente.  

 

2.7.7. Processo de Intervenção Psicológica 

Tendo em conta o enquadramento concetual do caso, o programa de intervenção 

psicológica foi baseado na abordagem cognitivo-comportamental, uma vez que segundo 

vários estudos (Bahls & Navolar, 2004; Moreira, Gonçalves, & Beutler, 2005) esta revela 

eficácia no tratamento de diversas perturbações, nomeadamente na Dor Crónica.  

A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) em pacientes com Dor Crónica tende a reduzir 

o sofrimento e as incapacidades relacionadas com a dor, assim como contribui para a 

redução da sintomatologia depressiva e ansiosa reativa à sintomatologia álgica 

experienciada por estes pacientes (Moreira, Gonçalves, & Beutler, 2005).  

Finalizado o processo de avaliação psicológica (2 consultas), foram iniciadas sessões de 

acompanhamento psicológico, com frequência da paciente em consultas individuais e 

regulares, para promoção da adaptação à doença crónica, na gestão emocional das 

intercorrências e na adoção de estratégias de coping adaptativo, sendo estes os principais 

objetivos da intervenção. 

O processo de intervenção psicológica consistiu em 10 sessões, tendo-se iniciado, a 22 de 

fevereiro de 2018, terminando a 20 de setembro de 2018, com uma consulta de follow-up. 
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A primeira sessão de intervenção teve como objetivo principal a introdução ao processo 

de acompanhamento psicológico, apresentando-se e discutindo-se os resultados do 

processo de avaliação, bem como do programa de intervenção a ser implementado, com a 

exposição dos objetivos principais de cada sessão. Nesta sessão, foi entregue à paciente 

um panfleto psicoeducativo sobre a Dor Crónica, referindo a importância da motivação, 

comprometimento e assiduidade para o incremento de ganhos terapêuticos. 

De forma a promover a gestão e controlo da doença crónica por parte de Z., envolvendo-a 

ativamente no seu processo de recuperação, reforçando a sua autoeficácia, autoestima e 

autoconhecimento, propôs-se a utilização de uma escala de monitorização que tem por 

base indicadores que permitem identificar a intensidade da dor da paciente, implementar 

estratégias diferenciadas e avaliar a sua eficácia. A paciente deveria realizar a 

monitorização da dor, sempre que sentisse uma dor que a incapacitasse, preenchendo a 

tabela entregue para o devido efeito. Este instrumento foi utilizado até ao final da 

intervenção psicológica, sendo da responsabilidade da paciente o seu preenchimento 

como trabalho de casa.  

A segunda sessão iniciou-se com a discussão da tabela entregue para trabalho de casa, 

observando-se a presença de muitos episódios dolorosos, a maioria deles de intensidade 

elevada. Em resposta a quais os fatores precipitantes ou que agravaram a dor, a paciente 

responde não ser “nada em específico, pois a dor é praticamente permanente” (sic), 

referindo sentar-se ou deitar-se a descansar, sentindo-se por vezes “uma inútil” (sic). 

Posto isto, deu-se início à sessão propriamente dita, que teve como objetivo principal 

orientar a paciente para o modelo cognitivo-comportamental, através de uma abordagem 

focada na  educação para a saúde na dor crónica, promovendo o entendimento da dor e 

os fatores que a influenciam, com base na Teoria do Portão (Melzack & Wall, 1965): 

também se abordou a relação existente entre a dor, o stress, as emoções e os 

pensamentos (Thorn, 2004; Winterowd, Beck e Gruener, 2003), com entrega de material 

de leitura e um exercício para a paciente fazer em casa, com o objetivo de distinguir 

situações, emoções e pensamentos. Z. mostrou-se atenta e motivada ao longo da 

exposição, intervindo com questões e situações que via acontecerem consigo. 
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A terceira sessão consistiu numa sessão de relaxamento, com o objetivo de promover a 

aprendizagem de técnicas de gestão de dor e da sintomatologia ansiosa e depressiva 

associada. Realizaram-se as técnicas de Respiração Diafragmática e o Relaxamento 

Muscular Progressivo de Jacobson. No final da sessão, a paciente verbalizou o efeito 

positivo destas técnicas, tendo-se sentido relaxada e com menos queixas álgicas no final 

da sessão.  De forma a poderem ser realizadas pela paciente em casa, foi entregue um 

panfleto orientador das mesmas, bem como material de leitura sobre como aprender a 

relaxar. A paciente comprometeu-se a escolher um dia e horário para todas as semanas, 

pelo menos uma vez, realizar o Relaxamento Muscular Progressivo de Jacobson.  

A quarta, quinta e sexta sessões tiveram como tópico principal a reestruturação cognitiva 

de crenças associadas à dor. Numa primeira fase, facultou-se um modelo de registo de 

pensamentos automáticos em 3 colunas, promovendo a análise dos pensamentos 

automáticos por parte da paciente. Foi ainda entregue material para leitura acerca das 

principais distorções cognitivas (Beck, 1991), bem como dos pensamentos distorcidos que 

muitos pacientes com Dor Crónica experienciam (Winterowd, Beck, & Gruener, 2003). 

Numa fase posterior, reorientou-se o objetivo para a identificação das crenças associadas 

à dor, desafiando-as e tentando construir novos sistemas de crenças, através da oposição 

de crenças irracionais e racionais (Dryden, 2006). A paciente apresentava muitos 

pensamentos do tipo “não sou capaz de fazer nada, sinto-me um fracasso total” (sic), e 

tentou-se contrariar esta ideia, promovendo a aceitação da doença e da condição atual, 

procurando as atividades que Z. era efetivamente capaz de fazer, e orientando a paciente 

para a ideia que é, de facto, capaz de fazer tudo o que fazia antes do diagnóstico, no 

entanto, que tem de se adaptar ao seu estado atual, e fazer as tarefas ao seu próprio 

ritmo.  

Nesta fase, em paralelo, foi também importante a promoção de estratégias de coping 

adaptativo, a fim de evitar a ruminação destes pensamentos por parte da paciente, como, 

a título de exemplo, a realização de pequenas caminhadas. 

Aquando da elaboração do programa de intervenção para caso em específico, tendo em 

conta a pesquisa bibliográfica efetuada, considerou-se a realização de uma segunda 

sessão de relaxamento visando o reforço das competências de gestão da dor que esta 
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técnica promove. Depois de falar com a paciente, decidiu-se que a sétima sessão se 

destinaria a sessão de relaxamento orientado, semelhante à terceira consulta. No final da 

mesma, foi entregue à paciente uma tabela semelhante à da monitorização da dor, mas 

agora, onde Z. teria de apontar os momentos em que não sentia dor, ou seja, realizar a 

monitorização da ausência de sintomatologia, numa tentativa de alterar o foco de 

atenção habitual da paciente, na tentativa de fomentar uma visão menos drástica e mais 

positiva da sua condição, contrariando o estatuto de doente que caracteriza Z.. 

Na oitava e nona sessões, continuou-se na linha da reestruturação cognitiva com o 

objetivo principal de desafiar algumas crenças profundas que a paciente ainda 

apresentava, procurando promover uma atitude de maior autoaceitação da mesma e da 

sua condição de saúde, valorizando a evolução das suas competências e qualidades, 

designadamente ao nível do autocontrolo. Nestas duas sessões foi possível observar a 

regularização do humor por parte da paciente, inicialmente marcado por uma tónica 

depressiva. Também a tabela de monitorização da dor revelou mudanças significativas, no 

sentido em que os episódios de dor, apesar de continuamente presentes, serem agora 

percecionados por Z. como menos intensos e incapacitantes. Foi notável o esforço da 

paciente em utilizar estratégias de coping mais adequadas, referindo “descansar e realizar 

técnicas de relaxamento” (sic) ou “fazer alguma coisa para ficar melhor, tipo caminhar 

uma pequena distância, ou fazer croché para ocupar a mente” (sic). 

Por fim, na décima sessão, já em setembro, foram revistas e discutidas as aprendizagens 

desenvolvidas ao longo do programa de intervenção, promovendo-se a inclusão dessas 

práticas na vida diária. Nesta última sessão Z transmitiu feedback positivo em relação ao 

processo de acompanhamento psicológico, salientando as principais alterações sentidas.  

Ainda nesta sessão, foi realizado o pós-teste da avaliação psicométrica (HADS, PDI, PBPI e 

CPCI), de forma a avaliar quantitativamente os ganhos terapêuticos e a eficácia do 

programa de intervenção. Na HADS, Z. obteve scores de 7/21 e 6/21 nas subescalas, 

valores não significativamente clínicos de ansiedade e depressão, respetivamente. Quando 

este caso foi entregue à estagiária, Z. obteve valores de 12 na subescala de ansiedade e 13 

de depressão. Esta diferença traduz-se numa redução significativa da sintomatologia 

ansiosa e depressiva, comprovando a obtenção de ganhos terapêuticos por parte da 
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paciente. No PDI, a paciente obteve um score de 24/70, revelando incapacidade ligeira, o 

que se traduz num menor impacto da dor na sua vida diária, comparativamente com o 

que considerava no início deste acompanhamento, em que obteve 49/70, ou seja, uma 

incapacidade moderada a grave. Já no PBPI, a paciente alcançou pontuações normativas 

em todos os fatores da escala. Em relação ao fator Mistério, a paciente obteve a mesma 

pontuação da primeira avaliação, considerando-se devidamente informada sobre a sua 

dor, não sendo esta uma incógnita para si. De salientar, no entanto, a diminuição dos 

scores dos fatores Permanência e Constância, o que se traduz num decréscimo da ideia de 

que a sua dor é permanente e da consciencialização de que a mesma não é constante no 

seu quotidiano. No que concerne ao fator Autoculpabilidade, houve também uma 

diminuição da classificação obtida, o que significa que a paciente se autorrecrimina 

menos pela sintomatologia álgica, em comparação com o início deste acompanhamento.  

No CPCI, Z. revelou boas estratégias para lidar com a Dor Crónica, em todas as subescalas 

do inventário. Nas subescalas (1) Defesa e Proteção, (2) Descanso, (3) Pedidos de Ajuda e 

(7) Procura de Apoio Social e Familiar, a paciente tinha já alcançado uma boa pontuação 

na primeira avaliação. No que diz respeito às subescalas (4) Relaxamento e (6) Exercício 

Físico e Alongamentos, Z. revelou à data da primeira avaliação, carência de adoção de 

estratégias nestes domínios, tendo sido realizadas sessões psicoeducativas e de 

relaxamento, no sentido de contrariar estes resultados, o que se mostrou vantajoso, tendo 

em conta a atual realização de métodos neste sentido. No que concerne às subescalas (5) 

Persistência e (8) Autoconvencimento, nas quais tinha um score reduzido aquando da 

primeira avaliação, a paciente revela agora estratégias de coping adequadas neste 

sentido, o que se traduz numa maior tolerância à frustração e maior capacidade em 

abstrair-se da sintomatologia álgica, mostrando-se ainda mais apta para lidar com 

pensamentos automáticos ruminativos. 

Tendo em conta o feedback positivo por parte da paciente e os resultados obtidos na 

avaliação psicométrica realizada no fim do processo de intervenção psicológica, pode 

comprovar-se o sucesso e eficácia deste acompanhamento. A paciente mostrou-se capaz 

de gerir emocionalmente as intercorrências da doença crónica, lidando de forma 

adequada com a sintomatologia ansiosa, depressiva e somática, através da adoção de 
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estratégias de coping adaptativo e da desconstrução de crenças erróneas e pensamentos 

automáticos ruminativos. Pode, assim, inferir-se, que os principais objetivos desta 

intervenção foram alcançados. 

Concluído o programa de intervenção psicológica, a paciente teve alta da consulta de 

Psicologia, com encerramento do processo. 

 

 

2.7.8. Reflexão 

Z. foi reencaminhada para a Consulta de Psicologia, pela Consulta de Dor Crónica, tendo 

apenas aceite este acompanhamento da segunda vez que tal foi sugerido pela médica da 

especialidade, facto que foi revelado pela paciente, no sentido em que “achava 

desnecessário, por pensar que a Psicologia não iria ajudar nos sintomas da dor” (sic). 

Apesar disto, Z. mostrou-se sempre motivada e empenhada ao longo da intervenção, 

realizando sempre as atividades propostas, quer em sessão, quer em casa; assim como a 

monitorização da dor em tabela elaborada para o efeito. Ao longo deste 

acompanhamento, a paciente apenas faltou uma vez, tendo justificado a falta. 

O objetivo principal deste programa de intervenção foi definido como a promoção da 

adaptação à doença crónica, na gestão emocional das intercorrências e na adoção de 

estratégias de coping adaptativo, através de técnicas cognitivo-comportamentais, como o 

relaxamento e a reestruturação cognitiva. 

Apesar da persistência das queixas álgicas por parte de Z., estas são agora menos 

intensas, menos constantes, e não lhe causam tanta incapacidade como aquando do 

início deste acompanhamento psicológico. A paciente adquiriu competências e estratégias 

de redução de sintomatologia depressiva, apresentando melhorias ao nível do humor, 

facto comprovado nomeadamente pela redução da sintomatologia ansiosa e depressiva. 

A paciente adquiriu, ainda, um estilo de vida mais saudável, com a adoção de estratégias 

de coping adaptativo, nomeadamente a ocupação dos tempos livres com a frequência em 

sessões de fisioterapia e hidroginástica. 
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Através da avaliação psicométrica formal, fica clara a eficácia do plano de intervenção 

psicológica implementado, no sentido em que é possível comprovar, quantitativamente, a 

aquisição de competências por parte de Z. e a realização dos objetivos propostos. 

O acompanhamento deste caso, foi importante para a estagiária, no sentido em que foi 

possível adquirir conhecimentos específicos sobre a Dor Crónica e problemáticas inerentes 

a esta, como é o caso da sintomatologia ansiosa e depressiva, a presença de pensamentos 

automáticos ruminativos de descrença e desvalorização pessoal, a dificuldade em adotar 

estratégias de coping adaptativo devido à persistência e constância da sintomatologia 

álgica, entre outras dificuldades sentidas por pacientes com esta condição. 

O acompanhamento deste caso foi, ainda, essencial, para a experiência clínica, no sentido 

em que permitiu à estagiária por em prática os conhecimentos anteriormente adquiridos, 

nomeadamente ao nível da Terapia Cognitivo-Comportamental. 

Adicionalmente, foi extremamente gratificante receber o agradecimento pessoal de Z., e 

observar melhorias concretas na paciente, ao longo das sessões de intervenção 

psicológica, podendo comprová-las quantitativamente através da avaliação psicométrica 

realizada na última consulta, facto que aumentou a confiança e segurança da estagiária 

em relação às suas capacidades e competências de prática clínica. 

 

2.8. Grupo de Intervenção Psicológica para Pacientes com Cancro da Mama 

O cancro da mama é um dos tipos de cancro mais comuns entre as mulheres em Portugal. 

Este tipo de cancro constitui-se como um problema de saúde pública, dada a sua 

incidência e mortalidade elevadas (Brandão & Matos, 2015). Em Portugal, anualmente são 

detetados cerca de 6.000 novos casos de cancro da mama, e 1.500 mulheres morrem com 

esta doença (Liga Portuguesa Contra o Cancro, 2015). Apesar destes números, considera-

se que a mortalidade por cancro da mama é reduzida, na medida em que a taxa de 

sobrevivência é cerca de 85%, sendo este um número muito bom no contexto geral do 

cancro (Instituto CUF de Oncologia, 2017). Contudo, devido à alta incidência, corresponde à 

segunda causa de morte mais frequente por cancro no sexo feminino (Liga Portuguesa 

Contra o Cancro, 2015). 
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Tendo em consideração a elevada taxa de sobrevivência, existe uma tendência para viver 

durante mais tempo com esta doença, sendo também elevada a probabilidade de 

recorrência da mesma (Brandão & Matos, 2015).  

O cancro da mama é uma doença com elevado impacto na sociedade, por agredir um 

órgão repleto de simbolismo, tanto na maternidade como na feminilidade (Liga 

Portuguesa Contra o Cancro, 2015). O diagnóstico de cancro da mama pode, por isso, estar 

associado a um impacto profundo, não só a nível físico, como também a nível psicossocial 

(Brandão & Matos, 2015). A luta contra a doença e a adaptação aos tratamentos 

compromete significativamente a integridade psíquica e a qualidade de vida destas 

doentes (Remondes-Costa & Pais-Ribeiro, 2012), existindo uma tendência para a presença 

de níveis clínicos de sintomatologia ansiosa e depressiva (Moreira, Silva, & Canavarro, 

2008). 

É crucial possibilitar às mulheres com cancro da mama a oportunidade de usufruírem 

apoio psicológico, no sentido de promover a sua adaptação doença e, simultaneamente, 

incrementar a sua qualidade de vida (Brandão & Matos, 2015). 

No DPSM, devido à enorme afluência à Consulta de Psicologia Oncológica, esta ocorre com 

um intervalo de tempo elevado entre sessões (pode ir até 6 meses). Neste sentido, e 

devido ainda à elevada incidência do cancro da mama na população oncológica, criou-se a 

modalidade de Intervenção Psicológica em Grupo para Pacientes com Cancro da Mama. 

As participantes são utentes do sexo feminino com diagnóstico de cancro da mama, em 

acompanhamento médico no Hospital, em distintas fases de tratamento, que foram 

sinalizadas e inscritas na Consulta de Psicologia da UniPsi e aceitaram voluntariamente 

participar nesta atividade. 

O Grupo de Intervenção Psicológica em Grupo para Pacientes com Cancro da Mama tem 

como objetivo principal promover (1) a adaptação das pacientes ao cancro da mama e 

tratamentos inerentes, (2) a diminuição da sintomatologia ansiosa e depressiva e o 

sofrimento emocional correlacionados , (3) estratégias de coping adaptativo, (4) a 

adequada ativação do suporte social e, por último (5) a qualidade de vida, contribuindo, 

desta forma para o ajustamento emocional e o crescimento pessoal das mulheres. 
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O grupo teve início em outubro de 2017, com uma sessão inicial de apresentação, a cargo 

da Dra. G.M., com o intuito de apresentar os objetivos, vantagens e benefícios da 

participação no grupo, as normas e regras de funcionamento e os seus elementos. A 

estagiária esteve presente nesta sessão apenas como observadora participante. 

A primeira sessão de intervenção propriamente dita, foi também organizada pela Dra. 

G.M., tendo sido realizada pela médica oncologista, com o objetivo de educar as pacientes 

acerca de aspetos médicos do cancro da mama, tendo existido oportunidade para o 

esclarecimento de dúvidas existentes. Mais uma vez, a estagiária esteve presente nesta 

sessão apenas como observadora participante. 

A responsabilidade da dinamização autónoma do grupo ficou a cargo da estagiária a 

partir da segunda sessão, tendo esta elaborado previamente um plano de intervenção 

dividido em 7 sessões, propondo os objetivos e temas de cada uma, estabelecendo as 

atividades e dinâmicas que considerou mais pertinentes, e criando materiais essenciais 

para o desenvolvimento adequado de cada sessão. Este programa foi depois discutido e 

validado pela orientadora local. Assim, a dinamização do grupo, por parte da estagiária, 

teve início em janeiro de 2018, terminando em julho do mesmo ano, realizando-se 

sessões de periodicidade mensal, na primeira terça-feira de cada mês, com uma duração 

aproximada de 90 minutos. 

Devido ao elevado número de participantes no grupo (33), estas foram divididas em dois 

grupos, realizando-se as duas sessões no mesmo dia, a primeira com início às 14 horas, e 

a segunda com início as 16 horas. Ao longo das sessões, foram havendo desistências, 

encerrando-se processos por alta devido a faltas sucessivas, pelo que apenas 13 pacientes 

foram assíduas ao longo do grupo, tendo sido possível um acompanhamento mais 

individualizado a cada uma delas. 

A segunda sessão de intervenção teve como tema “As minhas (e nossas) preocupações”, 

tendo como objetivos específicos (1) desenvolver a relação interpessoal e promover a 

partilha de experiências e (2) evidenciar as preocupações mais perturbadoras decorrentes 

da doença e conhecer as estratégias para as superar, com a utilização da dinâmica “A 

troca de um segredo”, na qual se pode discutir as dificuldades decorrentes da vivência da 
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doença, compreendendo-se que, geralmente, essas adversidades eram partilhadas por 

outros membros, fomentando o desenvolvimento da empatia entre as pacientes. 

A terceira sessão consistiu numa sessão de relaxamento, com a aprendizagem das 

técnicas de Respiração Diafragmática e o Relaxamento Muscular Progressivo de Jacobson. 

A quarta sessão teve como tema “A forma como pensamos e agimos”, tendo por base a 

estratégia de reestruturação cognitiva. Os objetivos específicos desta sessão foram (1) 

reconhecer e identificar pensamentos automáticos, (2) identificar as principais distorções 

cognitivas e (3) aprender a definir pensamentos alternativos. 

A quinta e sexta sessões foram subordinadas ao tema “Autoimagem e autoestima”, tendo 

como objetivos (1) a identificação dos problemas ao nível da autoimagem e da 

sexualidade, (2) a promoção da autoestima através do reconhecimento das qualidades 

pessoais e (3) o desenvolvimento do autoconhecimento e da autoaceitação. Nestas 

sessões foram realizados exercícios de papel e lápis, intitulados “Destrezas” e “Forças e 

Fraquezas”. 

A sétima sessão, intitulada “Papéis e suporte social”, teve como objetivos (1) ajudar as 

participantes a identificar os papéis sociais que desempenham atualmente, (2) clarificar 

as suas funções e as dificuldades resultantes do desempenho dos seus papéis, (3) 

identificar o suporte social percebido e (4) promover a ativação desse mesmo suporte. 

Nesta sessão foi, também, realizado um exercício de papel e lápis intitulado “Os múltiplos 

papéis exteriores”. 

Na oitava e última sessão, com o título “Sentido para a vida”, os objetivos específicos 

definidos foram (1) auxiliar as participantes na definição dos objetivos de vida, (2) criar um 

equilíbrio entre as possibilidades e as dificuldades associadas às metas propostas, (3) 

avaliar o programa de intervenção e crescimento pós-traumático e (4) a finalização do 

grupo. Nesta sessão, foi entregue a cada paciente um diploma de participação, com a 

percentagem da assiduidade no grupo. 

Apesar de não ter sido possível avaliar a eficácia da intervenção com uma metodologia 

quantitativa, pode afirmar-se que as pacientes evidenciaram e verbalizaram melhorias 
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significativas, alcançando-se os objetivos propostos aquando da planificação do programa 

de intervenção psicológica em grupo. 

Esta atividade foi extremamente enriquecedora, na medida em que foi possível à 

estagiária intervir à luz de uma modalidade diferente, que é a Psicologia de Grupo; sendo 

ainda gratificante, no sentido em que se observaram ganhos terapêuticos de relevo na 

sintomatologia psicopatológica e qualidade de vida destas pacientes. 

 

2.9. Investigação em Cuidados Paliativos 

Uma das atividades concretizadas ao longo do período de estágio, focou-se na 

investigação em curso no Hospital, em parceria com o IUCS.  

Esta investigação, com pacientes seguidos na consulta externa de Cuidados Paliativos, 

tem como objetivo compreender a interferência da Terapia da Dignidade (TD) em doentes 

oncológicos e seus cuidadores, ao nível de diversas variáveis como regulação emocional, 

sentimentos de ansiedade ou depressão, sofrimento emocional, entre outros, através da 

comparação das mesmas entre grupo experimental e grupo de controlo. 

Neste sentido, a estagiária, em conjunto com a colega de estágio, iniciou a recolha de 

dados em dezembro de 2017, tendo esta finalização prevista para outubro de 2018. Esta 

atividade concretizou-se às segundas e quartas-feiras, das 14 horas às 18 horas, horário 

da Consulta Externa de Cuidados Paliativos. As estagiárias assistiam à consulta 

multidisciplinar médica e de enfermagem e, posteriormente, caso o paciente preenche-se 

os critérios de inclusão, era-lhe solicitada a própria participação na investigação, bem 

como a do seu familiar. Caso aceitassem, preenchiam um consentimento informado e um 

questionário sociodemográfico cada um. 

Numa primeira fase, era realizada uma avaliação psicométrica, através de questionários 

selecionados para o efeito, nomeadamente, os Termómetros Emocionais, a Escala da 

Dignidade, a Escala do Medo da Morte, a Escala de Regulação Emocional dos Outros e do 

Eu (EROS), o Questionário de Pensamentos Ruminativos (QPR), o Brief Symptom Inventory 

18 (BSI-18), a Escala de Luto Antecipatório (ELA) e o INECO Frontal Screening. 
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Posteriormente, era posta em prática a Terapia da Dignidade, apenas com o paciente. 

O Modelo da Dignidade em doentes em fim de tem, que tem como propósito terapêutico o 

melhoramento da dignidade em fim de vida (Julião, 2016), serviu de base à psicoterapia 

existencial/de suporte projetada por Chochinov e seus colaboradores (2005), denominada 

Terapia da Dignidade. 

Sucintamente, a TD é uma intervenção psicoterapêutica breve e individualizada, 

desenvolvida para responder à angústia psicossocial e existencial de doentes paliativos, 

convidando-os a abordar questões de vida que lhes são mais importantes, através da 

gravação áudio, transcrição e edição destas lembranças num documento de legado final, 

entregue aos entrequeridos, de forma a que estas memórias sejam recordadas após a 

morte que se aproxima (Julião, 2016). 

Após a aplicação do protocolo da TD e entrega da carta, era realizada uma avaliação 

psicométrica pós-teste, com o paciente e com o seu cuidador. 

As maiores exigências desta atividade prendem-se na complexidade da investigação e da 

amostra, no sentido em que para serem incluídos na investigação, os pacientes têm de ter 

insight sobre a sua doença e prognóstico da mesma, o que, por motivos diversos, 

nomeadamente a idade avançada e a fraca diferenciação psicológica, nem sempre 

acontece. Também o facto de se tratar de uma população em fim de vida, complica a 

finalização do protocolo, na medida em que as taxas de mortalidade são muito elevadas. 

 

2.10. Formação Complementar 

No início do estágio, aquando do estabelecimento das atividades a serem realizadas ao 

longo do mesmo, foi proposto à estagiária a elaboração e dinamização de uma formação, 

no dia 14 de maio de 2018, na reunião de serviço, subordinada ao tema “Avaliação e 

Intervenção Psicológica nos Cuidados Paliativos em Utentes e Cuidadores à luz do 

protocolo de investigação em curso (Terapia da Dignidade)”, destinada aos profissionais 

do DPSM, nomeadamente psicólogos, psiquiatras, pedopsiquiatras, enfermeiros e 

assistente social. Esta formação teve como objetivo geral dar a conhecer aos referidos 
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profissionais a Terapia da Dignidade, segundo a qual está a ser desenvolvida uma 

investigação no hospital, unindo a Psicologia e os Cuidados Paliativos. Como objetivos 

específicos foram definidos os seguintes: (1) entender o conceito de Dignidade, (2) 

compreender a importância da Dignidade em Medicina e, em particular, em pacientes em 

fim de vida, (3) conhecer a Terapia da Dignidade e (4) elucidar os profissionais acerca da 

investigação em curso e seus objetivos. No decorrer da formação, foram fornecidos 

exemplos práticos relativos aos casos clínicos alvos da investigação, consentindo a 

interação e discussão com o público-alvo, a fim de esclarecer eventuais dúvidas e receber 

a opinião crítica por parte dos profissionais. 

A pedido da coordenação da Unidade de Psicologia, foi solicitado a estagiária a 

elaboração e dinamização de outras duas formações, subordinadas aos temas “Vinheta 

Psicométrica - Termómetros Emocionais, QPR e EROS” e “Vinheta Psicométrica – INECO”. 

As formações foram realizadas a 26 de março de 2018, na reunião da UniPsi, e tiveram 

como destinatários os psicólogos da instituição. Ambas as formações tiveram como 

objetivo geral dar a conhecer aos profissionais da Unidade de Psicologia alguns 

instrumentos de avaliação psicológica. Os objetivos específicos foram (1) conhecer o 

construto teórico das provas, (2) apreender as suas características psicométricas, (3) 

entender quais os domínios/dimensões/subescalas de cada uma e (4) saber como 

administrar e cotar as diferentes provas. A primeira abordou os questionários (1) 

Termómetros Emocionais, (2) Questionários de Pensamentos Ruminativos e (3) Escala de 

Regulação Emocional dos Outros e do Eu. A segunda, elaborada em conjunto com a colega 

estagiária, referiu-se à exposição da prova INECO Frontal Screening. Foi entregue aos 

psicólogos um exemplar de cada uma das provas psicométricas, assim como uma ficha 

técnica com informações relativas ao autor da escala original, à versão portuguesa, aos 

construtos teóricos, às propriedades psicométricas e a questões relativas à administração 

e cotação dos questionários. 

À estagiária foi, ainda, possível a presença nas formações internas do serviço, realizadas 

com uma frequência quinzenal, destinadas aos profissionais do DPSM, estando a cargo de 

cada um rotativamente, prendendo-se a maioria pela apresentação de estudos de caso 

referentes às mais diversas problemáticas. 
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Para além das formações internas de serviço, foi facultada a oportunidade de participar 

em formações destinadas à população hospitalar em geral, entre as quais a formação 

“Burnout em Contexto Laboral” inserida nas celebrações do Dia Mundial da Saúde Mental, 

onde se abordou a incidência e impacto desta problemática no correto exercício da prática 

profissional; a formação “Mindfulness para Profissionais de Saúde Mental”, na qual o 

formador apresentou os pressupostos das terapias Mindfulness, as vantagens desta 

prática, realizando, a título de exemplo, uma sessão de relaxamento com base nesta 

abordagem; a formação “A Resposta de Luto”, abordando a temática do luto em geral, 

especificando posteriormente a resposta de luto por parte de familiares e de cuidadores 

formais do falecido; a formação “Estratégias de Comunicação em Cuidados Paliativos”, 

tratando de temas como as práticas e modelos de comunicação de más notícias, 

nomeadamente o modelo Spikes; a formação “Literacia em Saúde”, onde se abordou esta 

temática e a importância da mesma para o autoconhecimento, autoeficácia, autocontrolo 

e autoestima do paciente, bem como os problemas advindos da falta desta. 

Foi possível, também, participar em ciclos de conferências, como as I Jornadas de 

Cuidados Paliativos, no Centro de Acolhimento “O Poverello”, com comunicações diversas 

a cargo de médicos e enfermeiros que exercem a sua profissão neste contexto, 

nomeadamente “O Humor em Cuidados Paliativos”, “Necessidades dos Pacientes e 

Famílias em Cuidados Paliativos”, entre outras; o II Encontro do Serviço Social – “Criança 

e Jovem Hoje”, com comunicações subordinadas aos temas “Maus Tratos”, "O Trabalho 

Interdisciplinar na Prevenção e na Intervenção do Risco na Criança e Jovem", 

“Comportamentos de Risco na Adolescência”, “Prevenção do Bullying”, entre outras; o III 

Encontro de Psicogeriatria – “Comportamentos Aditivos no Idoso”, com comunicações 

sobre “Alcoolismo e Dependência de Medicação”, “Declínio Cognitivo nas Adições”, 

“Neurobiologia do Comportamento Aditivo”, entre outras. 

Adicionalmente, foi ainda permitida a participação no curso de Suporte Básico de Vida, 

adquirindo aprendizagem e formação sobre o conjunto de medidas e procedimentos 

técnicos que objetivam o suporte de vida à vítima. 

Toda esta formação complementar foi extremamente importante, no sentido em que foi 

possível adquirir competências diferenciadas sobre diversas temáticas, relevantes não só 
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para a prática clínica, mas também para a assimilação de conhecimento sobre o 

funcionamento a nível hospitalar. 

 

 

 

 

 

Conclusão 

 

Na reta final desta etapa, importa refletir sobre a relevância da mesma no culminar do 

percurso académico da aluna, bem como para o seu desenvolvimento profissional e 

pessoal. 

Esta etapa foi essencial para a formação universitária da estagiária, no sentido em que 

permitiu pôr em prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura e do 

mestrado, através do contacto direto com a realidade clínica, com o contexto hospitalar e 

com a atuação do psicólogo neste meio, viabilizando o aumento da experiência da aluna 

ao nível da avaliação e intervenção terapêutica.  

A motivação e empenho marcaram este percurso desde o início. O interesse pela 

aprendizagem e aquisição de novos conhecimentos, em concomitância com o entusiasmo 

e desejo pelo exercício da profissão, definem a estagiária 

Não obstante, estiveram também presentes o receio e a ansiedade em relação ao próprio 

estágio e ao medo de não estar à altura das exigências do mesmo, que sempre foram 

contrariados pela supervisora e orientadora, as quais demonstraram constantemente 

apoio e segurança nas capacidades da estagiária, aumentando a confiança da mesma em 

si própria e na intencionalidade do seu exercício clínico. 
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A adaptação a este local de estágio não foi, de todo, a mais fácil, devido a características 

inerentes à prática clínica em contexto hospitalar, e ao ritmo estonteante característico 

deste serviço, devido ao elevado número de utentes abarcados na Consulta de Psicologia e 

à necessidade iminente de dar resposta aos pedidos de avaliação e orientação psicológica. 

Existiram, ainda, adversidades referentes à preparação e realização das atividades e 

registos. No que tocou à elaboração diária de notas e relatórios clínicos foi necessária 

uma apropriação da linguagem, de forma a esta ser o mais técnica e sintética possível, o 

que levou algum tempo a concretizar-se. Relativamente à preparação das consultas e 

materiais utilizados, nem sempre foi simples encontrar instrumentos avaliativos para dar 

resposta a algumas necessidades dos casos clínicos atribuídos, devido à ausência dos 

mesmos neste departamento, assim como materiais de intervenção que, na maioria das 

vezes foram elaborados pela própria estagiária. 

Na reta final deste estágio curricular, olhando para trás, foi muito benéfico ter 

oportunidade de realizar tantas atividades clínicas tão diferenciadas; no entanto, esta foi 

uma dificuldade sentida pela estagiária, no sentido em que a composição e concretização 

das mesmas ocupou muito tempo, devido à acumulação de tarefas. No entanto, sempre 

houve capacidade de conciliação e organização, no sentido de cumprir o que era exigido e 

expectável. 

Paralelamente, existiu um elevado nível de exigência por parte da orientadora local, que 

sempre impôs rigor em todas as atividades realizadas, o que permitiu o desenvolvimento 

de competências e aptidões por parte da estagiária, bem como um incremento das suas 

capacidades pessoais de resolução de problemas e gestão emocional. Se assim não fosse, 

a certeza das aptidões clínicas e a confiança pessoal não seriam tão claros como são 

agora. 

Esta convicção foi também corroborada pela verbalização de ganhos terapêuticos por 

parte dos casos clínicos acompanhados ao longo deste percurso, concomitantemente com 

as melhorias observáveis e avaliação quantitativa das mesmas. Sem dúvida que foi o mais 

compensador e gratificante de todo o estágio. 
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Resumidamente, apesar de todas as exigências e dificuldades sentidas ao longo do 

estágio curricular, esta experiência foi conotada como extremamente positiva. Fica a 

convicção de uma escolha mais que acertada aquando da decisão do curso a ingressar, 

bem como da certeza da vocação da estagiária para a prática desta profissão que é, 

incomparavelmente, a mais bonita de todas. 
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Anexo 1 – Exemplar de Relatório de Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Diana Isabel Freitas Ferreira 

Estágio Curricular Pré-Graduado em Psicologia da Saúde e Neuropsicologia 

 

 

Relatório de Avaliação Psicológica 

 

Nome: L. S. 

Identificação: 

L. nasceu a 13 de março de 2015, tendo à data da avaliação 2 anos e 11 meses. 

Vive com os pais. 

Proveniência e Motivo da Consulta: 

Sinalizado por Consulta Externa de Neonatologia-Pretermo, para avaliação 

psicológica, por necessidade de avaliação do Quociente de Desenvolvimento Geral, 

devido a prematuridade de 29 semanas e extremo baixo peso ao nascer (829g).  

Avaliação Psicológica: 

 O processo de avaliação psicológica constou de 3 consultas. Na primeira, 

recolheram-se dados da anamnese relevantes para o processo de avaliação, e foram 

entregues os questionários Achenbach para pais e professor (CBCL e TRF). Na segunda 

e terceira consultas, procedeu-se à aplicação das Escalas de Desenvolvimento Mental de 

Ruth Griffiths (0-2 anos) (2-8 anos). 

A mãe acompanhou sempre L. às consultas. Na primeira e segunda, esteve 

presente a madrinha de L.; e na terceira, o pai. Na globalidade, a mãe mostrou-se 

sempre muito atenta e preocupada com o bom desempenho de L., tentando fazer com 

que a criança prestasse atenção às explicações. 

Realizou-se, ainda, uma última consulta para devolução de dados e 

aconselhamento desenvolvimental e comportamental. 

Estado Mental: 

Leonardo apresentou um aspeto cuidado e asseado, e vestuário adequado à 

idade. 



 
 

Discurso fluente com algumas dificuldades na articulação, características da 

idade. Algo tímido, mas demonstrou facilidade na relação com o adulto. Manteve 

contacto ocular. 

Pouco colaborante e irrequieto, algo desafiador em relação às instruções dadas. 

História Relevante e Informação Contextual: 

De acordo com a informação fornecida pela mãe, em consulta, a gravidez foi 

planeada e L. uma criança desejada. A mãe é enfermeira e tinha 27 anos quando 

engravidou. Aos 4 meses de gestação, ocorreu uma ameaça de aborto e teve de estar em 

repouso a partir dessa altura. Segundo ela, tomou as devidas precauções durante toda a 

gravidez. 

Decorrente da prematuridade (20 semanas) e do baixo peso ao nascer (829 

gramas), esteve dois meses internado no hospital. Nos primeiros meses de vida, 

Leonardo era um bebé agitado e nervoso. 

Aos 5 meses, foi submetido a intervenção cirúrgica, devido a uma hérnia 

umbilical e duas inguinais. Já teve varicela. Atualmente em acompanhamento médico 

no Hospital em Pediatria e Oftalmologia (consulta anual para vigilância).  

De acordo com o relato da mãe, no que concerne aos marcos psicomotores, 

refere que o filho preencheu as tarefas desenvolvimentais no intervalo esperado. L. 

necessita de ajuda para se vestir e tomar banho, embora colabore ativamente nestas 

tarefas. A criança alimenta-se sozinha, utilizando a colher para comer. Desagrado com 

certos alimentos, mas come de tudo moderadamente. Em relação a questões ligadas com 

o sono, dorme em cama individual, acordando por vezes para ir para a cama dos pais. É 

referido bruxismo noturno e diurno. No que diz respeito ao controlo dos esfíncteres, L. 

avisa sempre que tem a fralda suja, mas segundo a mãe não gosta de utilizar o pote ou a 

sanita, existindo incentivo por parte dos pais para processo de desfralde. No que diz 

respeito à linguagem, segundo a mãe, este não apresenta dificuldades na expressão nem 

na compreensão. 

L., segundo o relato da mãe, gosta de brincar com peluches, desenhar, utilizar o 

tablet, jogar à bola e brincar com outras crianças. Frequenta o infantário desde setembro 



 
 

de 2017, revelando uma boa adaptação e relação com a educadora e com as outras 

crianças. 

Resultados da Avaliação: 

 No Questionário Achenbach de Comportamentos da Criança CBCL e TRF, 

preenchidos pelos pais e educadora, respetivamente, que avaliam o comportamento 

funcional da criança, Leonardo não apresentou nível clínico em nenhuma das dimensões 

dos mesmos. Tanto a educadora como os pais, opinam que a criança parece apresentar 

um nível de desenvolvimento adequado à sua idade. De realçar a preocupação dos pais 

relativamente às dificuldades em deixar a fralda e dormir sozinho. 

 Quanto à avaliação desenvolvimental, através da aplicação das Escalas de 

Desenvolvimento Mental de Griffiths, conclui-se que L. apresenta uma idade mental de, 

aproximadamente, 33 meses, ao que corresponde um Quociente de Desenvolvimento 

Geral de 94, o que revela um nível de desenvolvimento normativo, tendo em conta a sua 

idade cronológica. 

Escala A 
Locomoção 

B 
Pessoal-Social 

C 
Audição e 
Linguagem 

D 
Coordenação 

Olho-Mão 

E 
Realização 

F 
Raciocínio 

Prático 

ANO I 12 12 12 12 12 12 

ANO II 10 11 12 10 12 11 

ANO III 6 8 12 0 4 6 

ANO IV 6 6 0 0 2 6 

ANO V 2 2 0 0 0 0 

ANO VI 0 0 0 0 0 0 

ANO VII - - - - - - 

ANO VIII - - - - - - 

Idade Mental 36 39 36 22 30 35 

Idade Mental 
Total 

33 

Idade 
Cronológica 

35 

Subquocientes 
103 

(Médio) 
111 

(Médio) 
103 

(Médio) 
63 

(Inferior) 
86 

(Médio) 
100 

(Médio) 
Quociente 

Geral 
94 (Médio) 



 
 

 

 Através da análise dos itens das subescalas, obtiveram-se os seguintes 

resultados: 

A) Na área da Locomoção, L. não demonstra dificuldades na sua motricidade 

global, apresentando um subquociente de 103 (médio) nesta subescala, encontrando-se, 

portanto, dentro dos padrões esperados para a sua idade. 

B) Relativamente à área Pessoal-Social, na qual obteve um subquociente de 111 

(médio), a criança mostra ter competências bem desenvolvidas para a sua idade, tendo 

inclusive preenchido itens de idades superiores à sua. 

C) Ao nível da Audição e Linguagem, demonstrou boas competências de 

linguagem, tanto ao nível recetivo como expressivo. Apresenta um vocabulário extenso 

e uma boa construção frásica para a sua idade, tendo um discurso verbal fluente. O 

subquociente desta subescala foi de 103 (médio). 

D) A subescala Coordenação Olho-Mão foi aquela em que L. revelou mais 

dificuldades, tendo alcançado um subquociente de 63 (inferior), abaixo da média 
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esperada para a sua idade. Observam-se dificuldades ao nível do desenho, não copiando 

um traço ou um círculo. 

E) No que concerne a tarefas de Realização, a criança revela boas competências 

visuoespaciais, nomeadamente destreza no manuseamento e encaixe de figuras 

geométricas, no entanto com pouca rapidez de execução, provavelmente devido à sua 

impaciência e incapacidade de atenção sustentada numa mesma atividade durante um 

longo período de tempo. Obteve um subquociente de 86 (médio). 

F) Dos itens subjacentes à subescala Raciocínio Prático, contata-se que a criança 

consegue contar um pequeno número de objetos, é capaz de compreender os conceitos 

de “grande” e “pequeno” e de comparar tamanhos. No entanto, é-lhe ainda complicado 

compreender alguns conceitos abstratos e de raciocínio. Não obstante, apresentou um 

subquociente de 100 (médio), normativo para a sua idade. 

Conclusão: 

Algumas Perturbações do Neurodesenvolvimento têm como fatores de risco a 

prematuridade e o baixo peso à nascença, como é o caso, por exemplo, da Perturbação 

do Desenvolvimento da Coordenação (APA, 2013), motivo pelo qual se torna fulcral 

uma avaliação do desenvolvimento psicomotor de Leonardo, nomeadamente do 

Quociente de Desenvolvimento Geral, tendo em conta o seu nascimento prematuro (29 

semanas) e o extremo baixo peso ao nascer (829g). 

Não obstante, vários estudos desenvolvidos com crianças nascidas 

prematuramente (Martins, 2013; Sousa, 2014), que avaliaram a correlação entre idade 

gestacional e peso ao nascer com os resultados na Escala de Desenvolvimento Mental 

de Griffiths, revelaram ausência de correlação positiva entre as variáveis em estudo, 

rejeitando-se a hipótese que crianças com menor idade gestacional e menor peso à 

nascença apresentam resultados mais baixos no Quociente de Desenvolvimento Geral. 

Alguns fatores de caráter ambiental influenciam o desenvolvimento psicomotor 

das crianças. Estudos (Martins, 2013; Sousa, 2014) referem que o Quociente de 

Desenvolvimento Geral é mais elevado nas crianças que frequentam o infantário. 

Foram, também, encontradas evidências de que crianças cujos pais e mães apresentam 



 
 

um nível de profissão e de habilitação mais elevado apresentam resultados mais 

elevados na Escala de Desenvolvimento Mental de Griffiths (Sousa, 2014). 

Tomados em conjunto a história biopsicossocial, o comportamento observável 

em consulta, os resultados dos instrumentos de avaliação administrados, e analisando 

globalmente o seu perfil, conclui-se que L. apresenta um desenvolvimento adequado ao 

esperado para uma criança da sua idade. Este resultado pode ser explicado pela presença 

de fatores de proteção ambientais para um bom desenvolvimento psicomotor, 

nomeadamente, a frequência no infantário, a profissão e habilitação dos pais e, ainda, a 

promoção por parte destes de atividades estimuladoras de competências 

desenvolvimentais adequadas. 

Orientação: 

Concretizando o objetivo de avaliação psicológica desenvolvimental, 

nomeadamente do Quociente de Desenvolvimento Geral, e face aos resultados obtidos 

pela criança, encerra-se processo, com alta deste agendamento. 

Recomendações: 

Dados os resultados do processo de avaliação, será importante recomendar o 

estímulo de atividades de coordenação oculo-manual, tanto no infantário como em casa, 

como é o caso das colagem e recortes, e do desenho como, por exemplo, o estímulo da 

cópia de figuras simples (círculo, quadrado, triângulo). Será, também, importante a 

promoção da motivação na execução sustentada de certas atividades, devido à 

impaciência e incapacidade de atenção numa mesma atividade durante um longo 

período de tempo, revelada por Leonardo, a fim de contrariar estas variáveis. 

Foi entregue, aquando do relatório de informação clínica, material de orientação 

desenvolvimental para os pais, referente ao desenvolvimento psicomotor na faixa etária 

de L.. Com este, cedeu-se material de orientação comportamental, devido à preocupação 

evidenciada pelos pais de dificuldade de desfralde. 

Referências Bibliográficas: 

• APA (2013). DSM 5. Manual de Diagnóstico e Estatístico das Perturbações 

Mentais (5ª Edição). Lisboa: Climepsi Editores. 



 
 

• Martins, J. F. (2013). Caracterização do perfil desenvolvimental de um grupo de 

crianças prematuras avaliadas no terceiro ano de vida. Universidade Católica 

Portuguesa: Faculdade de Educação e Psicologia. 

• Sousa, J. M. (2014). O perfil desenvolvimental de um grupo de crianças 

nascidas prematuramente: exploração de fatores de risco. Universidade Católica 

Portuguesa: Faculdade de Educação e Psicologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 2 – Pedido de Consulta do Estudo de Caso 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Anexo 3 – Avaliação Psicométrica Pré-Teste do Estudo de Caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Anexo 4 – Panfleto Psicoeducativo entregue ao Estudo de Caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5 – Tabela da Monitorização da Dor entregue ao Estudo de Caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

  



 
 

Anexo 6 – Teoria do Portão e Modelo Cognitivo-Comportamental da Dor 

entregue ao Estudo de Caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

Anexo 7 – Exercício “Distinção de Situações, Emoções e Pensamentos” 

entregue ao Estudo de Caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

Anexo 8 – Panfleto de Relaxamento entregue ao Estudo de Caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Anexo 9 – Guião de Relaxamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de Relaxamento (adaptado de Schwartz, 1987, in Fiuza, 2011) 

Introdução 

O stress que tem experienciado muito provavelmente é causado ou agravado pela tensão 

física. É por isso que a terapia de relaxamento pode ajudá-lo. Pode diminuir o 

desconforto dos seus sintomas e reduzir o tempo e a frequência com que ocorrem. Pode 

até ajudar a livrar-se deles. Existem muitos estudos científicos que mostram que terapias 

de relaxamento podem funcionar. A terapia de relaxamento tem mostrado eficácia para 

ajudar as pessoas que têm dores de cabeça, na coluna, dificuldade para adormecer, 

pressão arterial elevada, doenças vasculares e ansiedade. Os estudos mostraram também 

que o relaxamento pode ajudar as pessoas que têm problemas como asma, 

hiperventilação, bruxismo e muitos outros sintomas. Cada pessoa pode aprender a 

relaxar mais facilmente, mais profundamente, e mais frequentemente no seu dia-a-dia. 

Com a prática regular de relaxamento, os sintomas tendem a diminuir. O relaxamento é 

uma habilidade, que tem de ser aprendida e praticada com frequência. Relaxar exige a 

prática diária em todos os tipos de situações. Para obter o máximo de relaxamento, deve 

praticar não só quando se sente mal, mas também quando se sentir bem. 

Metas 



 
 

Há oito metas num programa para que o relaxamento seja terapêutico e eficaz. As 

primeiras cinco metas lidam com a aprendizagem do relaxamento. As últimas três visam 

o aprendizado de como evitar a tensão e aumentar a sua confiança. 

Aprendendo técnicas de relaxamento 

1. Aprenda a tornar-se mais profundamente relaxado. 

Isto não se aplica apenas às áreas musculares envolvidas diretamente nos seus sintomas, 

mas também para todos os músculos do seu corpo. Em alguns músculos, como nas 

mãos e braços, pode sentir pequenas diferenças de tensão muscular. Noutras áreas, 

como no pescoço, cabeça e nas costas, é mais difícil sentir estas pequenas diferenças de 

tensão muscular. Músculos da cabeça, pescoço e das costas têm poucos nervos 

conectados ao cérebro e, portanto, muito menos “feedback interno”. Portanto, pode não 

conseguir sentir diferentes graus de tensão nestes músculos. 

A profundidade do relaxamento difere de pessoa para pessoa. Nós não podemos prever 

o quanto cada um vai precisar para evitar, reduzir ou interromper os seus sintomas, mas 

geralmente é melhor quando se alcançam os níveis mais profundos de relaxamento. 

2. Aprenda a tornar-se relaxado rapidamente, diminuindo logo a sua tensão. 

Para ilustrar a importância disto, imagine-se a carregar uma mala ou um saco que pese 

vários quilos. Você quer relaxar logo seus braços. É melhor acabar com tudo de 

imediato do que um pouco de cada vez. 

Músculos da cabeça, face, pescoço precisam relaxar da mesma forma, mas isto é um 

pouco mais difícil de fazer. Muitos dos músculos da cabeça e da face são mais finos, 

menores ou não tão fortes, mas eles são usados com frequência e não toleram muita 

tensão. 

Precisa de se tornar mais consciente da tensão nestes músculos e, em seguida, ser capaz 

de liberar a tensão rapidamente. Isso fará com que os músculos e as outras partes do seu 

corpo relaxem também.  

Relaxar rapidamente não deve ser considerado uma competição consigo próprio ou com 

qualquer outra pessoa. A meta importante é desenvolver a habilidade de diminuir a 

tensão profundamente ao fim de alguns segundos ou, no máximo, num minuto. 

3. Relaxe por períodos suficientemente longos. 



 
 

Esta meta depende em parte da rapidez e profundidade do relaxamento que cada pessoa 

conseguir alcançar. Assim, se está diminuindo a tensão do seu corpo de forma 

demasiado lenta e não relaxar profundamente, então provavelmente vai precisar de mais 

tempo para alcançar resultados. À medida que aprender a relaxar mais rápido e mais 

profundamente, vai demorar menos tempo. 

4. Relaxe com frequência suficiente. 

Ao transportar uma carga pesada, não faria sentido colocá-la no chão apenas algumas 

vezes e transportá-lo por longos períodos. É necessário equilibrar a tensão e o 

relaxamento. Muitos períodos de duração variável são importantes para ajudar a ter 

consciência da tensão e relaxamento. 

5. Relaxe nos momentos necessários e em situações apropriadas. 

Os exercícios diários de relaxamento não são suficientes. Tem que usar as suas 

habilidades quando e onde precisar delas. Use relaxamento antes, durante e 

imediatamente após as situações de maior tensão ou stress. Deve usar relaxamento em 

todos os tipos de situações, mesmo se não se sentir tenso ou nervoso. Muitas vezes a 

tensão e outros estímulos do sistema nervoso ocorrem sem a sua consciência. No 

princípio, nem sempre se pode relaxar o suficiente ou na altura certa. 

6. Aumente a sua consciência de tensão excessiva e desnecessária. 

Se se tornar mais consciente da tensão, pode evitar melhor o excesso de tensão. 

7. Evite a tensão excessiva, prolongada ou desnecessária. 

8. Aumente a sua confiança nas suas capacidades para relaxar, e o sucesso na 

realização de todas as anteriores. 

Assim como o atleta e o artista devem praticar, por vezes, em frente a grandes 

audiências para ganhar confiança, também o deve fazer. O atleta pode ser muito bom 

quando está sozinho, mas pode sentir-se desconfortável na frente dos outros. Praticar 

sozinho e com outras pessoas ao redor ajuda a preparar-nos para as situações em que 

essas habilidades são mais úteis. A confiança não só melhora o relaxamento, como pode 

realmente impedir alguma tensão e stress. À medida que experimentar os efeitos do 

relaxamento quando sozinho, com os outros, no consultório do médico, ou noutro lugar, 



 
 

vai ganhar confiança em si próprio. Vai sentir que desenvolveu formas de controlar o 

seu corpo que jamais imaginaria antes.  

O uso da gravação de relaxamento 

Uma gravação de relaxamento pode ser uma ferramenta útil para aprender a relaxar, 

especialmente nos primeiros estágios de aprendizagem. Pode atuar como guia para 

começar a aprender a diminuir a tensão e stress. Não deve usar estas gravações durante 

muito tempo. Depois de algumas semanas é melhor reduzir o tempo uso das mesmas. 

Deve tentar criar o mesmo efeito, sem a gravação. É bom ouvir a gravação de vez em 

quando para refrescar sua memória. 

Prática diária do relaxamento 

Existem três formas de praticar o relaxamento e usá-lo na sua vida diária: 1) 

relaxamento prolongado, 2) relaxamento breve, e 3) mini relaxamento. 

1) O relaxamento prolongado dura entre 15 a 30 minutos. Deve ser feito de preferência 

uma vez por dia, durante várias semanas. As sessões de relaxamento prolongado devem 

ser feitas na posição deitada, numa cama firme ou chão acolchoado, ou sentado numa 

cadeira confortável. Em certo ponto, deve-se aprender a relaxar em qualquer cadeira e 

até mesmo de pé. Na primeira sessão, todas as partes do corpo (por exemplo, cabeça, 

braços, pés, etc.) devem estar apoiadas. A roupa deve ser larga e confortável. Sapatos, 

óculos e lentes de contato devem ser removidos. Diminua a iluminação. Depois, pode 

aprender a relaxar sem estas condições. Essas sessões devem ser feitas num momento 

em que não seja interrompido. Pode pedir aos membros da família para não o perturbar 

neste momento. Evite praticar o relaxamento após uma refeição ou à noite quando pode 

estar muito cansado, a menos que o relaxamento seja necessário nesses momentos. 

Durante toda a sessão deve concentrar a sua atenção nos seus músculos e noutras partes 

do corpo. Evite pensar em problemas ou outras coisas que precisa de fazer. Se os seus 

pensamentos vagarem ou se se tornar muito consciente das coisas ao seu redor, deve 

centrar a sua atenção de volta para o relaxamento, o processo e as sensações. É normal e 

esperado que a mente divague, especialmente nas fases iniciais de aprendizagem. 

Algumas pessoas acham útil imaginar-se a relaxar num lugar muito agradável, calmo, 

como um relvado macio, uma praia tranquila, uma cama confortável ou outro local à sua 

escolha. Fechar os olhos suavemente, abrir ligeiramente seus lábios e afastar um pouco 

os dentes também irá ajudá-lo. Não se surpreenda se, ao praticar, sentir partes de seu 



 
 

corpo (como braços e pernas) com formigueiro ou como se flutuassem, ou senti-los 

mais pesados e mais quentes. Essas sensações são normais e indicam um reajuste 

saudável do seu corpo. Pode perder o sentido do tempo ou até mesmo sentir ligeiras 

contrações em alguns dos seus músculos. Também pode tornar-se mais consciente da 

sua respiração, batimento cardíaco e pulso. Lembre-se, a meta é tornar-se muito 

relaxado. Deve também aprender a relaxar rapidamente e facilmente. Eventualmente, 

deve ser capaz de fazê-lo em diferentes contextos e posições do corpo. 

2) Relaxamento breve significa parar suas atividades para relaxar o mais profundamente 

possível entre 2 a 10 minutos. Pode fazer isso em praticamente qualquer lugar ou 

posição que estiver. O relaxamento breve deve ser feito várias vezes ao dia, nas mais 

diversas situações da vida diária: sentado à mesa, numa paragem de autocarro, a andar 

de carro, etc. Podem ser feitas com os olhos abertos ou fechados. O objetivo é relaxar 

profundamente a maioria dos músculos (exceto aqueles que são necessários no 

momento), apesar do ruído e da ação à sua volta. Deve limpar a sua mente de 

pensamentos stressantes, centrando-se em imagens relaxantes e sensações de seu corpo. 

Isto só é possível com a paciência e prática frequente. Se continuar a praticar 

relaxamentos breves várias vezes por dia, vai ajudar a reduzir acúmulos de tensão e 

sintomas ansiosos. 

3) Mini relaxamentos são muito breves, de alguns segundos a poucos minutos. Podem 

ser feitas enquanto estiver a trabalhar, a conversar, a comer, etc. O objetivo do mini 

relaxamento é relaxar os músculos não necessários para o que estiver a fazer no 

momento. Por exemplo, enquanto caminha com uma mala pesada, pode relaxar os 

músculos da sua testa, queixo, e de outras partes da sua cabeça e rosto. Ao falar ao 

telefone, relaxe as pernas, braços, ombros e pescoço. Mini relaxamentos devem ser 

feitos várias vezes ao longo do dia. Dessa forma, pode transformar o relaxamento num 

hábito, capaz de ajudá-lo em diversas situações da sua vida. Se acha que vai ter 

dificuldades em lembrar-se de fazer relaxamentos breves e minis, coloque lembretes nos 

diversos locais onde costuma estar. Pode também repetir uma frase calmante cada vez 

que se tornar consciente da sua tensão ou sintomas de ansiedade. Lembre-se que com a 

prática, vai-se tornar consciente de stress, mesmo das leves tensões musculares e de 

outros sinais que indiquem que seus sintomas podem estar começando ou 

intensificando. Desta maneira será capaz de evitá-los. 



 
 

 

Respiração Diafragmática (adaptado de Otis, 2007, in Fiuza, 2011) 

Esta é uma técnica de relaxamento que pode ajudá-lo a ter mais controle sobre o seu 

corpo. Os benefícios que o relaxamento traz para a saúde incluem aumento da energia, 

diminuição da tensão muscular, pressão arterial mais baixa e diminuição do stress. As 

pessoas pensam que aprender a relaxar significa ficar mais lento ou menos produtivo, 

mas na realidade, quando está relaxado, pode pensar mais claramente e funcionar 

melhor. 

Aprender a respirar corretamente é provavelmente a maneira mais fácil e uma das mais 

efetivas para aprender a relaxar. Embora a respiração seja automática, à medida que se 

envelhece há a tendência de respirar de forma mais superficial e curta. Isto 

frequentemente resulta em tensão muscular aumentada, especialmente em momentos de 

tensão e stress. Este tipo de respiração fornece menos oxigénio para seu corpo e pode 

causar enrijecimento de musculatura do tórax e ombros. Entretanto, pode treinar a 

respiração de uma forma que ajude o relaxamento e reduza a tensão. 

Uma maneira diferente de respirar é a “respiração diafragmática”, que necessita do uso 

dos músculos do diafragma e abdómen. O diafragma é o músculo em forma de cúpula 

localizado abaixo das costelas, entre o tórax e a cavidade abdominal. Durante a 

respiração diafragmática correta, o diafragma contrai-se e puxa a parte inferior do seu 

pulmão para baixo, de forma a que mais ar possa ser inalado. À medida que inspira, o 

abdómen cresce (a sua barriga projeta-se um pouco para fora), as costelas expandem-se 

e, no fim da inspiração, há expansão da parte superior do tórax.  

Passos para a respiração diafragmática: 

1. Escolha um lugar para treinar: Encontre um lugar sossegado, onde não será 

perturbado. Se necessário, desligue os telefones e peça aos outros aquele tempo só para 

si. Utilize roupa confortável. A seguir, sente-se com os pés apoiados no chão e as mãos 

no seu colo, ou nos braços da cadeira. Comece quando se sentir confortável. 

2. Monitorize: Coloque uma de suas mãos sobre o abdómen (barriga) e a outra sobre o 

tórax (peito). Respire normalmente e verifique qual das duas mãos se move mais. 

Geralmente é a mão do tórax. Isto significa que respira superficialmente, como 



 
 

mencionado. Tente agora respirar pelo abdómen. Sentirá como se estivesse a empurrar a 

barriga para fora. 

3. Pratique: Agora, feche os olhos. Inspire profundamente pelo nariz. Faça isto 

lentamente: conte até três e depois expire pela boca, também contando até três. Sua 

expiração deve durar mais ou menos como a sua inspiração. Continue respirando num 

ritmo confortável. Puxe o ar pelo nariz, conte até três e solte pela boca, contando até 

três. 

Tente usar esta técnica num lugar e hora em que não será perturbado. Logo que tiver 

prática e conseguir relaxar sempre, pode usá-la noutros momentos do dia, em diferentes 

situações. Cada vez precisará de menos tempo para se sentir relaxado. 

 

 

Relaxamento Progressivo de Edmund Jacobson (adaptado de Jacobson, 1976, in 

Fiuza, 2011) 

As técnicas de relaxamento visam ensiná-lo a controlar as sensações corporais, 

diminuindo a frequência dos sintomas de ansiedade. Relaxar é algo fácil de dizer, mas 

nem sempre fácil de fazer e, como qualquer outra habilidade, requer muita prática para 

ser aprendida. 

O relaxamento muscular progressivo é um exercício que envolve a prática da contração 

e relaxamento dos principais grupos musculares do corpo. Uma vantagem desta 

abordagem é que aprenderá a distinguir os músculos que estão tensos daqueles que 

estão relaxados. Ao identificar a tensão na sua forma inicial e aplicar o relaxamento, 

poderá impedir o surgimento de sintomas físicos de ansiedade ou de determinados tipos 

de dor. 

O relaxamento progressivo pode ser praticado em posição deitada ou sentada numa 

cadeira reclinada, com a cabeça apoiada. Cada músculo ou agrupamento muscular é 

contraído de cinco a sete segundos e então relaxado, de vinte a trinta segundos. Este 

procedimento é repetido pelo menos uma vez. Se determinada região continuar tensa, 

pode-se praticar até cinco vezes. 



 
 

 

Fique numa posição confortável e relaxe. Feche os olhos. Tente respirar pela barriga e 

não pelo peito. Vai relaxar um grupo muscular de cada vez. Comece por prestar atenção 

nos músculos da sua mão e antebraço direitos. Agora, feche a mão direita, cada vez com 

mais força, examinando a tensão enquanto realiza esse movimento. Mantenha-a fechada 

por cerca de 5 segundos e observe a tensão na mão e no antebraço. Agora relaxe, de 

uma vez. Sinta o relaxamento na sua mão direita e perceba o contraste com a tensão. 

Repita este procedimento ainda com a mão direita, sempre observando, enquanto relaxa, 

que este processo é o oposto da tensão – relaxe e sinta a diferença. 

Agora aperte cotovelo direito para baixo, contra o braço da cadeira ou contra o colchão. 

Mantenha a tensão no máximo e observe a sensação de rigidez na região do bíceps. 

Relaxe agora o braço. Deixe o relaxamento aumentar e sinta a diferença. Observe o 

relaxamento do braço direito. Note ainda que a mão e o antebraço direitos também 

continuam relaxados. Repita este exercício, sempre ficando 5 segundos em contração e 

cerca de 20 segundos relaxado. 

Repita agora todo o processo com a mão esquerda, depois com o braço esquerdo. Faça 

duas vezes em cada grupo muscular. 

Vamos agora para a face. Faça todos os procedimentos seguintes, repetindo pelo menos 

uma vez. Dê um espaço entre os movimentos, para sentir bem a sensação do músculo 

relaxado. 

Concentre a atenção na cabeça, enrugue a testa o máximo que puder. Agora relaxe e 

deixe-a ficar lisa. Imagine a testa e o couro cabeludo ficando lisos e descansados. Agora 

novamente, eleve as sobrancelhas tão alto quanto possível e perceba a tensão 

espalhando-se pela testa. Solte. Deixe as sobrancelhas novamente relaxadas. Agora, 

enrugue a testa e o nariz. Perceba a tensão. Agora relaxe. Mantenha os olhos suave e 

confortavelmente fechados. Agora, morda com força, aperte os maxilares, e puxe para 

traz os cantos da boca. Repare na tensão em todo o maxilar. Relaxe os maxilares. 

Quando os maxilares estão relaxados, os lábios permanecem ligeiramente afastados. 

Perceba o contraste entre tensão e relaxamento. Relaxe os lábios. Observe que a testa, o 

couro cabeludo, os olhos, os maxilares e os lábios estão todos relaxados. 



 
 

Incline a cabeça para frente. Empurre o queixo contra o peito, mas evite tocar no tórax. 

Você deve contrapor os músculos da frente do pescoço e os de traz. Faça o máximo que 

puder sem sentir desconforto e observe a tensão no pescoço. Endireite a cabeça e relaxe. 

Consegue sentir o pescoço relaxado? 

Deixe todo o seu corpo relaxado. Sinta o conforto e o peso. Agora inspire e encha 

completamente os pulmões. Prenda a respiração. Perceba a tensão. Agora expire, deixe 

o tórax ficar solto, deixe o ar sair. Continue relaxando, respirando livre e suavemente. 

Repita algumas vezes, observando que a tensão abandona o seu corpo enquanto expira. 

Agora vai concentrar-se nos músculos do tórax, ombros e costas. Vai combinar a 

contração de vários músculos com uma respiração profunda. Inspire então 

profundamente, prenda a respiração e, ao mesmo tempo, puxe ambos os ombros para 

traz, como se quisesse encontrá-los. Segure 5 segundos e solte a respiração e a tensão. 

Relaxe. Repita o procedimento. 

A seguir, o abdómen. Puxe a respiração, repuxe o estômago e mantenha. Repare na 

tensão, então relaxe. Observe o abdómen solto. Mantenha também o resto do corpo tão 

relaxado quanto possível. Repita novamente a contração do abdómen. Concentre-se na 

tensão na região da barriga. Agora relaxe, cada vez mais. 

Flexione agora a coxa direita, forçando os calcanhares para baixo, o máximo que puder. 

Aperte o chão com o pé. Relaxe e sinta a diferença. Repita. Agora incline os dedos dos 

pés na direção do rosto, criando tensão na barriga da perna. Relaxe novamente. Mais 

uma vez. Curve agora o pé direito para dentro, formando um arco, para contrair os 

músculos do pé. Relaxe. 

Repita o processo para a coxa, perna e pé esquerdos. 

Pronto. Já treinou os 16 grupos musculares. Fique agora alguns minutos relaxado, 

usufruindo da sensação da tensão diminuída. Lembre-se de cada grupo muscular 

treinado e veja como ele está agora. Respire calmamente. Sinta seu corpo. 

Sinta o peso em toda a parte inferior do corpo enquanto o relaxamento se aprofunda. 

Relaxe os pés, tornozelos, barriga da perna, canelas, joelhos, coxas e nádegas. Agora 

deixe o relaxamento se espalhar até o estômago, a região inferior das costas e o tórax. 

Solte-se cada vez mais. Sinta o relaxamento se aprofundando nos ombros, braços e 



 
 

mãos. Cada vez mais. Experimente a sensação de liberdade e relaxamento no pescoço, 

maxilares e em todos os músculos faciais. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 – Panfleto de Reestruturação Cognitiva entregue ao Estudo de 

Caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 11 – Material sobre Reestruturação Cognitiva entregue ao Estudo de 

Caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 
  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

Anexo 12 – Avaliação Psicométrica Pós-Teste do Estudo de Caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Anexo 13 – Exercício “Forças e Fraquezas” utilizado com o Grupo de 

Intervenção Psicológica em Pacientes com Cancro da Mama 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 



 
 

Anexo 14 – Exercício “Destrezas” utilizado com o Grupo de Intervenção 

Psicológica em Pacientes com Cancro da Mama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Anexo 15 – Exercício “Qualidades e Defeitos” utilizado com o Grupo de 

Intervenção Psicológica em Pacientes com Cancro da Mama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

Anexo 16 – Exercício “Papéis e Suporte Social” utilizado com o Grupo de 

Intervenção Psicológica em Pacientes com Cancro da Mama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

Anexo 17 – Exemplar de Diploma entregue ao Grupo de Intervenção 

Psicológica em Pacientes com Cancro da Mama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


