
                                                      

1 

 

 

 

 

Projeto de Investigação 

 

“Dependências na era Covid: Intervenções Psicoterapêuticas de Enfermagem 

Especializada em Saúde Mental e Psiquiátrica na prática clínica.” 

 

 

 

A equipa de Enfermagem da Unidade de curto e médio internamento, desenvolveu um 

projeto de investigação, recorrendo à metodologia do estudo de caso, tendo como alvo 

um cliente, jovem adulto, com o qual se delineou o grande sentido da intervenção 

psicoterapêutica de enfermagem, encarando os cuidados de enfermagem diretos com a 

Pessoa com abuso e dependência de substâncias psicoativas no período pandémico, em 

prol da ajuda necessária nos momentos de crise, inerentes às alterações emocionais 

resultantes da doença e/ou do tratamento. 

 

O Participante no estudo foi um cliente masculino de 21 anos de idade, que frequenta o 

ensino superior. A Pessoa Assistida foi internada por consumo abusivo de substâncias 

aditivas.  Antecedentes pessoais de hipocondria, ansiedade, POC e deficit de atenção 

medicado desde a infância; consumo de canábis 4g/dia, filho único, numa família de 

classe média/alta. Durante a frequência do curso em ERASMUS refere aumento do 

sentimento de solidão com consequente, aumento dos consumos. Durante o período 

pandémico surge novo agravamento do quadro de isolamento e solidão com angústia 

marcada levando ao aumento e diversificação dos consumos tendo evoluído para 

dependência de substâncias psicotrópicas, nomeadamente, benzodiazepinas, 

miorelaxantes, álcool e canabinóides.  

 

A colheita de dados foi efetuada utilizando vários recursos, nomeadamente, a Entrevista 

semi-diretiva com recurso a um guião inspirado no modelo teórico Co-Activo, a 

observação, o Genograma, o Ecomapa, a Psicofigura de Mitchell, os Registos de 

Enfermagem e os Registos Institucionais. Os diagnósticos de enfermagem e respetivas 

intervenções de enfermagem foram estabelecidos de acordo com a CIPE, Versão β2, 

(2002). 

 

A análise dos dados colhidos, foi realizada invocando o modelo explicativo do 

desenvolvimento de Erik Erikson. Na avaliação diagnóstica foi utilizada a Escala de 

Avaliação de Ansiedade de Hamilton, e a própria observação dos aspetos do estado 

mental. 
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Foi definido o Plano assistencial genérico e determinadas as metas terapêuticas tendo em 

conta as seguintes áreas prioritárias: melhorar autoestima, estabilizar humor, readquirir 

iniciativa, e alcançar padrão de sono adequado; adquirir padrão de pensamento 

adequado; aperfeiçoar mecanismos de Coping; melhorar a adesão terapêutica; controlar 

impulsos e manter vontade de viver. 

 

Considerando todas as intervenções delineadas foi dado ênfase às entrevistas de 

aconselhamento efetuadas com a PA semanalmente, de acordo com a sequência 

proposta por SEQUEIRA (2006), utilizando como recursos a escuta ativa, o disponibilizar 

presença, a reflexão partilhada, a empatia, a definição de limites, a informação e a 

clarificação, sendo que foram efetuadas 8 sessões com a duração aproximada de 45 min. 

Foi também aplicada a técnica de relaxamento progressivo, no final de cada sessão. 

 

Como resultado obteve-se a demonstração da necessidade e as vantagens das 

intervenções psicoterapêuticas de Enfermagem pois, só através de uma visão abrangente 

é possível oferecer uma melhor qualidade de vida aos clientes com dependências de 

substâncias psicoativas no período COVID. Verificou-se que as reações psicológicas 

surgem com muita frequência como resultado de uma dependência e do seu tratamento 

e as intervenções psicoterapêuticas do enfermeiro especialista permitem resultados 

significativos na sua estabilização. 

 

Através da análise do estudo podemos afirmar que os cuidados psicoterapêuticos 

realizados pelos enfermeiros utilizando a relação interpessoal estabelecida com a pessoa 

cuidada, permitem resultados significativos na melhoria da saúde mental. Contudo, é de 

salientar que este importante recurso é pouco utilizado, privilegiando-se as intervenções 

farmacológicas. Denota-se na realidade observada a insuficiente preparação dos 

profissionais de saúde no manejo dos aspetos psicológicos da doença, embora os 

valorizem. 

 

O projeto culminou com a apresentação de um poster no congresso “2º Congresso 

Internacional IntNSA Portugal”, tendo sido agraciado com o primeiro prémio. 

 


