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Resumo

Este trabalho apresenta o estágio em psicologia clínica no contexto universitário, cujo

principal objetivo foi iniciar a prática clínica e desenvolver atividades para a promoção

do bem-estar físico e psicológico da população-alvo. A intervenção psicológica nos

estudantes universitários incluiu psicoterapia de apoio baseada no modelo cognitivo-

comportamental com periodicidade semanal. O método clínico aplicado foi o estudo de

caso e os resultados foram analisados e interpretados através das teorias cognitivo-

comportamentais e os diagnósticos classificados de acordo com o DSM-IV-TR. Os

resultados indicam uma diminuição significativa da sintomatologia e a adequação da

psicoterapia de apoio à população-alvo. Em conclusão, os objetivos do estágio foram

alcançados e a experiência promoveu a aquisição de conhecimentos e competências

importantes para o desempenho profissional do psicólogo clínico.

Palavras-chave: psicologia clínica, psicoterapia de apoio, modelo cognitivo-

comportamental, estudantes universitários.
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Abstract

This paper presents the clinical psychology internship in the university context and the

main aim was to start the clinical psychology practice and develop activities to promote

physical and psychological welfare of target population. The psychological

interventions with university students included psychological support based on

cognitive behavioral model on weekly frequency. The clinical method applied was case

study and the results were analyzed and interpreted based on cognitive-behavioral

theories and diagnostics were classified according to the DSM-IV-TR. The results

indicate a significant decrease in symptoms and the adequacy of supportive

psychotherapy for university students. In conclusion, the internship objectives were

achieved and the work experience provided an important opportunity to gain relevant

knowledge and skills prior to starting out in a career field in clinical psychology.

Keywords: clinical psychology, supportive psychotherapy, cognitive-behavioral

therapies, university students.
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Introdução

O presente trabalho resulta do estágio curricular realizado no âmbito do Projeto

Aventura Social (AS) em Lisboa, durante dez meses entre Outubro de 2011 e Julho de

2012, para a obtenção do grau de mestre em Psicologia Clínica, sob orientação da

Professora Doutora Gina Tomé.

O local de estágio foi escolhido pelos seguintes critérios de interesse académico e

profissional: contato privilegiado com diferentes formas de intervenção psicológica e

aplicação das técnicas preconizadas pelo modelo cognitivo-comportamental.

O estágio incidiu na intervenção psicológica em contexto universitário, através da

psicoterapia de apoio e modelo cognitivo-comportamental, numa frequência semanal,

realizada no Gabinete de Apoio Psicopedagógico da Universidade Técnica de Lisboa

(GAP/UTL). O método clínico aplicado foi o estudo de caso, sendo apresentados dois

casos clínicos de estudantes do ensino superior, que frequentam o 2º e 3º ano do curso

de licenciatura. Os dados foram recolhidos através da entrevista clínica e foi aplicado o

instrumento Inventário Multifásico de Personalidade de Minnesota (MMPI) para

avaliação psicológica. Os resultados obtidos foram analisados de acordo com as teorias

cognitivo-comportamentais e os diagnósticos classificados segundo o Manual de

Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM-IV-TR, Diagnostic and

Statistic Manual of Mental Disorders).

Adicionalmente foram desenvolvidas atividades no domínio da investigação para

apoio e produção de conhecimento científico, e para a promoção da saúde eventos

dirigidos à população-alvo.

Este documento está organizado em três partes. A primeira parte compreende a

caracterização da instituição de acolhimento e da população-alvo; o enquadramento
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teórico, que apresenta a revisão de literatura de base para o trabalho desenvolvido nos

vários domínios e os objetivos de partida para o estágio; e, por fim, a metodologia, onde

são apresentados os procedimentos utilizados, incluindo as várias atividades. A segunda

parte é constituída pela descrição e análise de dois dos casos clínicos acompanhados em

psicoterapia de apoio, as principais conclusões, a reflexão dos benefícios e os limites

deste trabalho. Por fim, a terceira parte formada pelas referências e anexos.
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Caraterização da Instituição

Este estágio académico em psicologia clínica foi realizado na Aventura Social

(AS), Centro de Estudos e Intervenção, com sede na Faculdade de Motricidade Humana

(FMH), da Universidade Técnica de Lisboa (UTL) (organigrama, ver Anexo A).

Universidade Técnica de Lisboa (UTL)

A UTL faz parte da rede pública de instituições universitárias em Portugal e é

formada por quinze universidades (continente e ilhas), e a sua missão é “assegurar o

progresso consistente da sociedade do conhecimento, do saber e da sabedoria,

dinamizando o desenvolvimento humano sustentado” (Reis, 2011, p. 4), através da

investigação, difusão da cultura e valorização económica, social e cultural do

conhecimento científico. Foi fundada em 1930, é constituída por Escolas que já

existiam, como a Escola Superior de Medicina Veterinária, atual Faculdade de Medicina

Veterinária (FMV), o Instituto Superior de Agronomia (ISA), o Instituto Superior de

Ciências Económicas e Financeiras, atual Instituto Superior de Economia e Gestão

(ISEG), e o Instituto Superior Técnico (IST). Às quais se juntaram anos mais tarde, o

Instituto Superior de Estudos Ultramarinos, atual Instituto Superior de Ciências Sociais

e Políticas (ISCSP), o Instituto Superior de Educação Física, atual FMH, e a Faculdade

de Arquitetura (FA). No total, formam um conjunto de sete escolas consideradas as

maiores e mais antigas do país nas áreas da especialidade, com 206 cursos, dos três

níveis de ensino: 43 licenciaturas, 16 mestrados integrados, 90 mestrados e 57

doutoramentos (UTL, 2012). Atualmente a UTL não dispõe de licenciatura em

psicologia, prevendo-se esta alteração a partir do da fusão entre a UTL e a Universidade

de Lisboa.



O psic. clinico na saúde dos estud. universitários: promoção da saúde e interv. psicológica 4

Isa Andreia Pereira Figueira

De acordo com os dados disponíveis no site da instituição, atualmente a UTL tem

cerca de 24.000 estudantes distribuídos pelas várias faculdades e três níveis de ensino:

9.367 alunos de licenciatura, 8.727 alunos de mestrado integrado e 3.910 de mestrado e

1.881 alunos de doutoramento. Anualmente cerca de 620 estudantes da UTL realizam

um período de estudos em universidades de todo o Mundo e 2.500 estudantes

estrangeiros escolhem a UTL para prosseguir os seus estudos através de programas

como o Erasmus. Para além dos estudantes, a UTL conta com 1.931 docentes e

investigadores, dos 76% dos docentes são doutorados, e 1.193 funcionários não

docentes (UTL, 2012).

Faculdade de Motricidade Humana (FMH)

O principal objetivo da FMH é o desenvolvimento humano através da

motricidade, pelo estudo do corpo e das suas manifestações na interação dos processos

biológicos com os valores socioculturais. Fundada em 1989, a FMH foi alvo de

sucessivas reformulações e adaptação às necessidades sociais, precedida por duas

instituições: entre 1940 e 1975, pelo Instituto Nacional de Educação Física (INEF),

instalada num edifício construído no Alto da Ajuda, Lisboa, e entre 1975 e 1989, pelo

Instituto Superior de Educação Física de Lisboa (ISEF), que funcionava no edifício

atual da FMH, junto ao Centro Desportivo Nacional do Jamor, Oeiras (FMH, 2012).

Aventura Social (AS)

A AS foi fundada em 1987, pela atual coordenadora Professora Doutora

Margarida Gaspar de Matos a partir do Núcleo de Estudos do Comportamento Social na

FMH/UTL. Desde o seu início, a AS cresceu de dimensão e importância, ocupando na

atualidade um lugar de destaque e credibilidade na comunidade científica.
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A equipa da AS é constituída por psicólogos e profissionais de outras áreas que

desenvolvem projetos nacionais e internacionais em parceria com outras instituições.

Todos os projetos são realizados em parceria com o Centro da Malária e Outras

Doenças Tropicais (CMDT), do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da

Universidade Nova de Lisboa. Para além desta, existem também parcerias com a

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), do Ministério da Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior e da Cultura; com o Ministério da Educação/Direção Geral de Inovação

e de Desenvolvimento Curricular; com o Instituto da Droga e da Toxicodependência,

I.P. e com a Coordenação Nacional para a Infeção VIH/Sida/Alto Comissariado da

Saúde (Ministério da Saúde).

Os projetos em que a AS participa incluem como principais atividades a

investigação, prevenção, promoção e educação dos comportamentos de saúde, cuja

população-alvo são as crianças, os jovens e os jovens adultos.

Os projetos de investigação e monitorização visam contribuir para as políticas de

promoção e educação para a saúde, através da produção de conhecimento sobre os

comportamentos de saúde e respetivos contextos e o desenvolvimento de outros

programas.

A intervenção da AS pode ser enquadrada em três áreas distintas: saúde, risco e

comunidade. A Aventura Social & Risco engloba a elaboração e avaliação de

programas para a promoção de competências de relacionamento interpessoal em

instituições fechadas (e.g., estabelecimentos tutelares de menores, escolas e centros de

ensino especial ou de apoio a crianças e jovens em risco, hospitais psiquiátricos, etc.).

Aqui incluiu-se também a formação e supervisão de técnicos e pares jovens.
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A Aventura Social & Saúde está integrada numa rede europeia, Health Behaviour

in School-aged Children (HBSC), promovida pela OMS. O último HBSC com o título

“A saúde dos adolescentes portugueses” realizou-se em 2010 com a participação de 44

países. Este estudo repete-se de quatro em quatro anos, em Portugal é liderado pela

equipa do AS, e pretende estudar os estilos de vida dos adolescentes e os seus

comportamentos nos vários cenários da sua vida. Nesta área, incluem-se os projetos de

investigação e monitorização, que pretendem ter impacto nas políticas de promoção e

educação para a saúde. Neste âmbito o objetivo é o conhecimento dos comportamentos

ligados à saúde e respetivos contextos e o desenvolvimento de programas, abrangendo

também a formação e supervisão de técnicos e pares jovens.

Por fim, a Aventura Social na Comunidade desenvolvida para responder à

necessidade de um atendimento e participação das populações, com base na ativação de

recursos comunitários. Inclui também formação e supervisão de técnicos, famílias e

jovens.

Gabinete de Apoio Psicopedagógico (GAP/UTL)

A intervenção clínica realizou-se no serviço do Gabinete de Apoio

Psicopedagógico da Universidade Técnica de Lisboa (GAP/UTL), o qual existe desde

2004. Até 2010 o serviço funcionou junto ao Marquês de Pombal, e atualmente está

instalado no edifício Palácio Burnay na Rua da Junqueira, Lisboa, próximo do polo

universitário do Alto da Ajuda.

Nas mesmas instalações funcionam o Centro Médico (com três gabinetes), cujos

serviços são a medicina familiar, a oftalmologia e o planeamento familiar (consultas três

dias por semana e sujeitas a marcação) e os Serviços de Ação Social (SAS), os quais

prestam serviços nas áreas do alojamento e das bolsas.
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As populações-alvo do GAP/UTL e do Centro Médico são os estudantes

universitários da UTL e do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL) (mediante protocolo), e

os colaboradores da UTL.

A equipa do GAP/UTL é constituída por três psicólogas permanentes: uma

psicóloga clínica e atual coordenadora, Professora Doutora Margarida Gaspar de Matos,

uma psicóloga educacional e também coordenadora técnica, e uma psicóloga clínica. O

serviço dispõe também de uma psicóloga estagiária e uma equipa não permanente de

psicólogos, elementos da equipa da AS, que pelos conhecimentos técnicos atua em

casos clínicos com diagnósticos específicos realizados na fase de triagem, por exemplo,

problemas relacionados com a sexualidade e/ou consumos.

O GAP/UTL funciona todos os dias úteis das 10h00 às 17h00 em dois gabinetes e

as consultas são sujeitas a marcação presencial, por telefone ou por correio eletrónico.

Para garantir o encaminhamento adequado, todos os casos são sujeitos a uma triagem e

avaliação inicial realizadas pela equipa permanente. De forma a assegurar a qualidade

do serviço e a perspetiva integrativa para o paciente, considerando que as situações

clínicas são variadas, a equipa do GAP/UTL entende que existem perturbações que

justificam o encaminhamento para os serviços de psiquiatria de hospitais públicos,

nomeadamente, em caso de perturbação mental grave ou se o tratamento incluir

prescrição de medicamentos (e.g., perturbação do comportamento alimentar cujo estado

físico e mental sejam ameaças à vida da pessoa). Sempre que se justifique, os casos

reencaminhados poderão continuar a ser também atendidos no GAP/UTL.

O GAP/UTL faz parte do Projeto UTL Saudável, o qual visa três níveis de

medidas para apoiar os alunos em função dos diferentes percursos e tipologia de

problemas: (a) medidas de prevenção universal através de ações de informação nas
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escolas da UTL; (b) medidas de prevenção seletiva através da criação de grupo de

voluntários em cada escola; e, (c) apoio regular através do GAP/UTL, inclui serviço de

atendimento específico nas áreas de orientação, aconselhamento psicológico, apoio em

situações de crise, psicoterapias e grupos de apoio. De salientar que este projeto mantém

uma forte ligação à investigação, desenvolvimento e inovação, à formação e supervisão

de profissionais do sector.
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Caraterização da População-alvo

Os projetos da Aventura Social (AS) têm como populações-alvo as crianças,

jovens e jovens-adultos. Alguns programas incluem pessoas de outras faixas etárias para

atingir os objetivos propostos dos projetos.

A população-alvo deste estágio foram os estudantes universitários da UTL e do

IPL que utilizam os serviços do GAP/UTL, compreendendo o intervalo de idades entre

os 17 e os 25 anos.

Os colaboradores das faculdades e dos serviços de apoio às mesmas, por exemplo,

os trabalhadores dos Serviços de Ação Social (SAS), embora utentes do serviço não

fazem parte dos casos clínicos.

A entrada no ensino superior tem à partida duas mudanças na vida da pessoa. Por

um lado, a mudança ao nível académico e, por outro lado, a mudança ao nível do

desenvolvimento, relacionada com a passagem do final da fase da adolescência para o

início da vida adulta. Neste contexto de mudança a que os estudantes universitários

estão expostos, é frequente surgirem dificuldades em lidar com os novos desafios

(Soares, Almeida, Diniz, & Guisande, 2006).

Como um relógio social, acontece a par de um relógio de desenvolvimento

pessoal (biológico, intelectual e emocional), que originará necessidades e expetativas de

definição dos jovens nos níveis intrapsíquico, interpessoal e social (Dias, 2006).

A forma como os estudantes vivenciam o ambiente universitário e se adaptam,

surge como uma das principais problemáticas em estudo nesta população, procurando

compreender o ajustamento ao contexto universitário (Soares, Almeida, Diniz, &

Guisande, 2006).
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De acordo com Dias (2006), os diagnósticos mais frequentes dos estudantes que

recorrem ao apoio psicológico estão relacionados com questões de humor e ansiedade,

diminuição da autoconfiança e autoestima, e confusão face ao futuro. Os motivos de

consulta mais frequentes são: o fim de relacionamento amoroso, ou a dificuldade em

estabelecê-lo; as reprovações nos exames e a ansiedade face a estes; as dificuldades de

concentração, as dúvidas acerca das suas capacidades e a escolha do curso; e, problemas

nas relações com progenitores.

Os casos clínicos atendidos no GAP/UTL revelam a mesma tendência, sendo as

principais perturbações diagnosticadas no GAP UTL as perturbações de humor e de

ansiedade.
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Enquadramento Teórico

A revisão de literatura realizada para o suporte teórico deste trabalho compreende

três partes principais: (a) a psicologia clínica e a psicologia da saúde, as funções e

contextos de intervenção do psicólogo clínico; (b) as teorias e os modelos teóricos que

enquadram a intervenção psicológica e permitem compreender a população-alvo; (c) a

saúde mental do jovem-adulto enquanto estudante universitário, a promoção da saúde e

a intervenção psicológica no contexto universitário.

Psicologia Clínica

A psicologia é a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais dos

humanos e de outras espécies. O estatuto de ciência advém da investigação realizada

com base no método científico (Pastorino & Doyle-Portillo, 2012). Os fenómenos

considerados no seu domínio abrangem uma grande extensão, estabelecendo fronteira

com a biologia, a antropologia e a sociologia (Gleitman, 1996).

A psicologia clínica é uma especialidade da psicologia e a sua definição revela-se

difícil pelas várias escolas de pensamentos e pela história (Ribeiro, & Leal 1996). A

literatura atribui a Lightner Witmer, nacionalidade americana e aluno de Wundt, a

criação da expressão “psicologia clínica” e da primeira clínica de psicologia clínica

(Aguiar, 2001; Page & Stritzke, 2006; Ribeiro & Leal, 1996). No século XX

desenvolveu-se paralelamente às duas Guerras Mundiais, desempenhou um papel

importante na medição de funções e apoio aos serviços de psiquiatria e neurologia, nos

problemas das vítimas de guerra e perturbações mentais, e adquiriu como traços

principais: a análise, a observação e a medição dos comportamentos das pessoas com

vista ao ajustamento (Ribeiro & Leal, 1996).
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A par da evolução da psicologia clínica, a sua definição alterou-se. Passou a

enfatizar o estudo, a avaliação, o diagnóstico, a ajuda e o tratamento do sofrimento

psíquico, seja qual for a sua causa (Pedinielli, 1999), e a ter como principal finalidade a

compreensão do homem na sua totalidade, singularidade, em situação e em evolução, na

qual a pessoa é um ser único, singular, não semelhante a qualquer outra (Lagache,

1979).

Apesar da proximidade com outras disciplinas, como a psiquiatria, a psicologia

clínica tem identidade própria. É suportada por fundamentação teórica, e o seu valor

científico é reconhecido através dos seus métodos e técnicas, sendo o método clínico e

raciocínio clínico conceitos essenciais desta disciplina.

Lagache (1979) acerca do método clínico referiu que, “o que especifica a

psicologia clínica é o método clínico, isto é, a natureza das operações com as quais o

psicólogo clínico aborda a conduta humana” (p. 160).

Segundo Goldman (1991) o raciocínio clínico baseia-se na experiência e na

aprendizagem, nos raciocínios indutivo e dedutivo, na interpretação das evidências, e

compreende cinco fases: (1) a investigação das queixas através da análise da história e

observação, (2) a recolha de dados com base em técnicas adequadas de diagnóstico em

termos de utilidade, validade e fidelidade, (3) a integração dos dados recolhidos com a

finalidade de conhecer o estado da pessoa, (4) o cálculo da relação entre custos e

benefícios na hipótese de serem necessárias mais provas ou de iniciar o processo

terapêutico, e por fim, (5) a discussão das várias opções com a pessoa e início do

processo terapêutico.

Huber (1993, citado por Aguiar, 2001) considerou que a intervenção clínica em

psicologia, como em toda a ciência genuinamente aplicada, realiza-se em dois tempos: a
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constituição do saber da disciplina, pelos métodos de pesquisa (e.g., o estudo de caso, a

experimentação) e a aplicação desse saber no diagnóstico e na intervenção (e.g., a

entrevista diagnóstica, os testes mentais, a observação e a análise do comportamento).

Pedinielli e Fernandez (2008), refletindo sobre o tema dos métodos e técnicas em

psicologia clínica, sublinharam a importância da ligação com o sujeito. Estes autores

referiram que, apesar dos métodos e técnicas contribuírem para o exame psicológico e

dos resultados dos testes fornecerem uma compreensão clinica complementar, o foco

deve ser mantido na relação entre a pessoa e o clínico, podendo os resultados ser

integrados na história da pessoa.

No conjunto de métodos e técnicas do psicólogo clínico, o estudo de caso, a

entrevista clínica e a observação clínica são recursos fundamentais que conferem

cientificidade ao processo de diagnóstico e compreensão da pessoa. Contudo, existem

limites implícitos no processo de aplicação dos métodos e técnicas. A exemplo, veja-se

na utilização do estudo de caso, em que os autores Pedinielli e Fernandez (2008)

defendem como sendo uma construção do clinico, onde existem várias histórias de caso,

como aquilo que é dito, aquilo que é construído e o que o outro escuta e observa. No

grupo de elementos que consideraram comuns na construção e noções do estudo de

caso, encontram-se os seguintes: singularidade, a totalidade (i.e., o sujeito psicológico é

uma unidade indivisível em interação com o mundo exterior), a história (aquilo que o

técnico regista é uma sucessão), noção de representação (que advém do fato de que, o

técnico não tem acesso aos fatos, mas à forma como os entende e exprime), a

transferência (termo psicanalítico que se relaciona, por exemplo, com questões que o

técnico se coloca sobre a ligação que a pessoa estabelece consigo).
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A técnica de entrevista está para além do questionar (Pedinielli, 1999), permite

considerações abrangentes de diagnóstico, observar a pessoa e interagir sem um

instrumento de intervenção ou tarefa, podendo ser considerada a parte mais natural e

espontânea do processo de diagnóstico (Kellerman & Burry, 2007), e tendo como

principal finalidade, a compreensão do funcionamento psicológico da pessoa (Bénony

& Chahraoui, 2002). Segundo consideraram os autores Ribeiro e Leal (1997), a

entrevista pode ter vários objetivos e ser aplicada em diferentes contextos, como seja,

no contexto da investigação, da clínica e da seleção. Na clínica e dependendo da fase da

relação, a entrevista pode ser do tipo diagnóstica, terapêutica, encaminhamento ou

investigação.

Tal como referiram Bénony e Chahraoui (2002), a entrevista clínica pode ser

classificada pela forma como é conduzida pelo técnico e de acordo com o modelo

teórico da abordagem, distinguindo-se três tipos: entrevista não diretiva, na qual o

psicólogo centra-se na pessoa, sem orientar o discurso; entrevista semi-diretiva, através

de um guião formado por aspetos ou temas; e, entrevista diretiva, que corresponde ao

questionário.

Leal (2010) identificou uma lista de técnicas comuns às entrevistas e que podem

ser aplicadas para obter a informação pretendida e facilitar o processo, das quais se

destacam: o questionamento (trata-se de questionar), a reflexão (subentende fazer

compreender ao entrevistado que se entende o que ele refere e se está a pensar sobre

isso), a reformulação (corresponde a formular de novo para esclarecer), clarificação

(para tornar mais claro o que é dito), a exploração (corresponde a explorar uma parte da

pessoa, como seja, uma situação, os seus sentimentos ou pensamentos, com a finalidade

de clarificar), o silêncio (pode ser interpretado como inibição do entrevistado ou passivo
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e revelador de regressão da pessoa), o humor (técnica sofisticada e complexa, pode ser

usada para desdramatizar uma situação ou retirar a carga emocional). Para além destas,

existem outros elementos também importantes na entrevista clinica, tais como: o setting,

o qual pode ser entendido como grupo de constantes construídas como matriz de

enquadramento de cada proposta de intervenção; o espaço; o tempo, duração frequente

de 50 minutos; e, o pedido, realizado pelo próprio, por uma pessoa próxima (e.g.,

familiar, amigo) ou por um profissional (e.g., psiquiatra).

A respeito da observação clínica, Pedinielli e Fernandez (2008) referiram que, “a

observação é a base do conhecimento do mundo, dos outros e a base da atividade

científica” (p. 11), sendo uma técnica que consiste em identificar fenómenos

comportamentais, ideativos, linguísticos, emocionais e cognitivos significativos. Os

mesmos autores, na reflexão acerca da observação, mencionaram também que, escutar é

igualmente uma tarefa importante para o observador, podendo a escuta incidir nas

palavras, atendendo à expressão da pessoa; na escuta do corpo, por exemplo, na

respiração e tom de voz; nos fatos descritos na realidade, os sentimentos e as emoções,

os valores, e as necessidades sentidas. Ciccone (2000) acerca da observação clínica,

referiu que, esta permite observar os sintomas e sinais patológicos, estabelecer um

diagnóstico e obter uma representação global do funcionamento psíquico da pessoa e

dar um sentido aos sintomas.

Segundo Cunha (2000), o psicodiagnóstico é um processo científico, limitado no

tempo, utiliza técnicas e testes psicológicos ao nível individual (ou outros), visa

entender problemas à luz de pressupostos teóricos, identificar e avaliar aspetos

específicos para classificar o caso e prever seu curso possível, comunicando os

resultados, na base dos quais são propostas soluções, caso necessário. A fase de
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operacionalização considerar os comportamentos do psicólogo e as fases do diagnóstico

de acordo com o modelo psicológico adotado. A qualidade do psicodiagnóstico é

influenciada pela adequação dos instrumentos, capacidade de análise e relação entre os

dados, tendo como ponto de referência as hipóteses de diagnóstico iniciais, os objetivos

do processo e os motivos do pedido.

Psicologia da Saúde

Nos anos 70, o desenvolvimento dos serviços de saúde resultou em situações de

alteração ou perturbação na saúde, implicou respostas num registo psicológico (embora

nem sempre em categorias psicopatológicas ou consideradas objeto de intervenção à

parte), desencadeando uma relação de pertença da psicologia clínica à área da saúde

mental e uma nova abordagem psicológica da saúde e da doença (Leal, 2010). Mais

tarde nos anos 80, acerca da mudança do papel da psicologia nos cuidados de saúde,

Matarazzo (1980, citado por Page & Stritzke, 2006) referiu que, aquilo que na época se

designava por psicologia clínica designar-se-ia por psicologia da saúde. Ao modelo

biomédico clássico contrapôs-se o modelo biopsicossocial, mais centrado na pessoa

doente do que na doença (Teixeira & Leal, 1990).

Tal como referiram Teixeira e Leal (1990), anos mais tarde, a literatura evidencia

uma mudança, e a psicologia da saúde passou de subespecialidade da psicologia clínica

para um papel distinto, no qual se evidencia a importância na promoção da saúde.

Segundo Marks e Rodriguez-Marín (1996, citado por Trindade & Teixeira, 2000a) a

psicologia da saúde é a aplicação das teorias, métodos e investigação psicológicos à

saúde, à doença e aos cuidados de saúde, visando os aspetos psicológicos da promoção

e da manutenção da saúde, e o confronto com a doença e dos próprios cuidados de

saúde, em vários contextos, tais como, individual, familiar, laboral, organizacional,
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cultural e comunitário. Esta definição evidencia o foco em várias dimensões, tais como,

a individual, as relações com a saúde e com a família, e subentende o valor do bem-estar

psicológico e da saúde mental, os quais justificam uma importância cada vez maior da

investigação e da intervenção psicológica nos serviços de saúde (Trindade & Teixeira,

2000a). A sua finalidade foca-se então na compreensão de como através de intervenções

psicológicas se contribui para o aumento do bem-estar das pessoas e comunidades

(Teixeira, 2004).

A promoção da saúde tem por finalidade a melhoria e a prevenção da saúde, com

base no princípio de que os comportamentos em que a pessoa se envolve e as

circunstâncias em que vive influenciam a sua saúde e de que alterações adequadas

podem melhorar a saúde (Bennett & Murphy, 1999). Promover distingue-se de prevenir,

uma vez que, a promoção da saúde pretende aumentar a saúde e o bem-estar geral e a

prevenção visa diminuir a probabilidade da ocorrência de uma doença ou enfermidade

específica (Czeresnia, 1999), sendo que a prevenção em saúde implica uma ação

antecipada, baseada no conhecimento da história natural para diminuir a probabilidade

do progresso posterior da doença (Leavell & Clarck, 1977).

De acordo com Schwarzer (1994, citado por Bennett & Murphy, 1999) as crenças

têm uma influência considerável no comportamento e são os principais determinantes

de muitos comportamentos relacionados com a saúde. Desta forma, para aumentar a

eficácia das iniciativas em promoção de saúde é importante alterar as crenças (Bennett

& Murphy, 1999).

Os três níveis de prevenção clássicos são definidos por Caplan (1964, citado por

Matos & Spence, 2005) da seguinte forma: (1) prevenção primária que corresponde aos

esforços para reduzir a incidência de novas perturbações através da intervenção antes
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que a perturbação ocorra; (2) prevenção secundária que visa reduzir a prevalência das

perturbações através da identificação precoce de casos estabelecidos; e, (3) prevenção

terciária: compreende os esforços para reduzir a duração e o grau de incapacidade

associada a uma perturbação, por meio de tratamento e prevenção da recaída.

Neste contexto, verifica-se que a promoção da saúde é um dos elementos do nível

primário da medicina preventiva, contudo tem maior amplitude quando comparada com

a prevenção, pois as suas medidas não se dirigem a uma doença ou perturbação, mas

pretendem aumentar a saúde e o bem-estar gerais (Leavell & Clarck, 1977) e pode

funcionar ao nível individual ou universal (e.g., grupos, populações inteiras).

Na tipologia de prevenção apresentada, a prevenção secundária e terciária surgem

mais próximas do tratamento do que da prevenção. Este fato motivou a adoção de uma

nova abordagem com três tipos de prevenção com base na importância dos fatores de

risco relacionados com o desenvolvimento de uma perturbação em pessoas que não

manifestam ainda essa perturbação (Gordon, 1987): (1) prevenção universal, a qual visa

populações inteiras; (2) prevenção seletiva, destinada a pessoas em grupos, cuja

pertença está associada a um risco acrescido de desenvolvimento de uma perturbação; e,

(3) prevenção precoce (ou indicativa), direcionada para pessoas assintomáticas, a quem

foi detetado um fator de risco, condição ou desvio que os identificou como estando em

alto risco de desenvolver uma perturbação no futuro.

A investigação nesta área indica que, por um lado, partes significativas da

mortalidade e da morbilidade podem ser atribuídas ao comportamento individual,

associando o comportamento da pessoa à alteração do estado de saúde e à evolução da

doença (e.g., a doença coronária e enfarte do miocárdio, hipertensão arterial, obesidade,

etc.) (Trindade & Teixeira, 2000a) e, por outro lado, que o estado de saúde não é apenas
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determinado por fatores biológicos, mas também por processos sociais, económicos,

psicológicos e normas sociais (Bennett & Murphy, 1999).

Os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) relacionam o número de

mortes com os estilos de vida: a cada ano 4,9 milhões de mortes relacionam-se com o

consumo de tabaco, 2,6 milhões de mortes com excesso de peso ou obesidade, 4,4

milhões de pessoas morrem como consequência dos elevados níveis de colesterol, e, por

fim, 7,1 milhões de pessoas morrem por causa da elevada pressão sanguínea (OMS,

2005). Atualmente, as investigações nesta área focam-se em alguns dos seguintes temas:

(a) os fatores psicológicos relacionados com os comportamentos saudáveis e os

comportamentos de risco para a saúde; (b) os determinantes psicológicos da mudança de

comportamentos em saúde; e (c) a influência do stress e do suporte social na saúde e na

doença (Trindade & Teixeira, 2000a).

Em forma de conclusão, e de acordo com Ribeiro e Leal (1996), a psicologia da

saúde pode ser entendida como a aplicação dos conhecimentos e métodos dos campos

práticos da psicologia na promoção e manutenção da saúde física e mental da pessoa,

bem como, na prevenção, avaliação e tratamento de formas de perturbação mental ou

físico, nas quais as influências psicológicas podem apoiar no alívio do sofrimento

psicológico.

Principais Funções do Psicólogo Clínico

Neste novo contexto, as funções do psicólogo clínico ampliam-se. Se por um lado,

o psicólogo presta serviços de consulta psicológica individual, por outro lado, participa

em projetos de saúde e responde a múltiplos tipos de problemas humanos e

institucionais (Trindade, 1999). Como resultado, em Portugal assistiu-se ao

desenvolvimento da formação e carreira do psicólogo clínico (Teixeira, 2000). Em
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1994, definiram-se as suas funções, formação e progressão na carreira do psicólogo

clínico, através do Decreto-Lei 241/94, considerando-o “profissional habilitado com o

grau de especialista que desenvolve funções científicas e técnicas de avaliação,

psicodiagnóstico e tratamento no campo da saúde” (Decreto-Lei 241/94, 1994, p. 5671).

Na descrição das funções estão previstas a intervenção no nível individual, bem como,

nos níveis conjugal e familiar, nas atividades de prevenção e tratamento (através da

participação em programas de educação para a saúde no domínio específico), na

integração em equipas multidisciplinares de serviço de urgência, nas ações de formação

e na participação em programas de investigação (Decreto-Lei 241/94, 1994).

Assim, o foco tradicional na saúde mental ampliou as funções do psicólogo

clínico à manutenção e reabilitação da saúde tornando-o cuidador de saúde mental e

física (Page & Stritzke, 2006) e atribuiu-lhe uma função social, sendo que, pessoa que

solicita ajuda poderá não ser paciente ou doente, ou padecer de uma patologia física ou

patológica (e.g., grávidas, desempregados) (Leal, 2010). Para além destas, os psicólogos

clínicos podem também exercer a função de psicoterapeuta, necessitando da acreditação

por uma Sociedade científica que outorga uma formação e um título (Leal, 2010).

De acordo com o modelo transteórico ou modelo de Boulder, o psicólogo clínico

deve ser um cientista e um praticante, juntando estas funções na mesma pessoa, ou seja,

por um lado, deve “consumir” investigação científica, avaliar as próprias intervenções e

programas, produzir investigação científica (i.e., um perito como cientista), e, por outro

lado, aplicar os seus conhecimentos e técnicas para apoiar os pacientes na resolução dos

seus problemas (Hayes, Barlow, & Nelson-Gray, 1999).

O psicólogo clinico é “um profissional que no exercício das suas funções se

submete a um conjunto de normas que devem espelhar o seu posicionamento ético, o
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código deontológico do seu grupo profissional e as regras de procedimento técnico do

quadro teórico que perfilha” (Leal, 2010, p. 71). A Associação Americana de Psicologia

(APA) criou o seu primeiro código de ética em 1951 (Jones, 2003) e em Portugal o

primeiro código de ética aplicada à prática da Psicologia surgiu em 2008, através da

aprovação da Lei n.º 57/2008 (Lei nº 57/2008, 2008), a qual confere aos psicólogos um

conjunto de deveres deontológicos para o exercício da sua atividade, relacionados com a

dignificação da profissão e com a proteção dos direitos dos utentes, e atribui à Ordem

dos Psicólogos Portugueses (OPP) a tarefa fundamental de garantir o seu cumprimento.

O Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses tem como objetivo guiar

os profissionais para “práticas de excelência, garantindo que a referência do exercício

profissional é o máximo ético e não o mínimo aceitável” (Lei nº 57/2008, 2008, p.

17931).

A literatura indica outros aspetos importantes no domínio das suas funções

relacionadas com a prática clínica individual, tais como: a referenciação, a supervisão e

a formação. Acerca do trabalho do psicólogo clínico nos serviços de saúde, num

ambiente de pressão sobre o tempo das sessões e duração dos tratamentos, Page e

Stritzke (2006) realçam a importância da prestação de serviços dentro dos limites das

suas competências, por questões de ética, sugerem que o psicólogo considere a

referenciação. Relativamente à importância da supervisão e formação, Cottraux e Matos

(2007) evidenciaram a importância do desenvolvimento de competências sociais

específicas e a tomada de consciência da influência das cognições e emoções do

terapeuta no processo terapêutico, no contexto da Terapia Cognitivo Comportamental

(TCC). Os autores propuseram um modelo de níveis de formação e de supervisão, em

função do nível de dificuldade dos problemas clínicos.
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Leal (2010) identificou os seguintes contextos de intervenção do psicólogo

clínico, em que também está previsto o seu papel desempenhado no contexto

universitário através dos gabinetes de apoio psicológico aos estudantes do ensino

superior: (a) clínica privada e intervencionada, (b) os serviços de saúde, (c) os serviços

jurídico-legais, (d) os serviços educativo-pedagógicos público ou privados (e.g.,

escolas, infantários, gabinetes de aconselhamento ou atendimento universitário), (e)

instituições privadas de solidariedade social, e (f) outros contextos emergentes de

intervenção, tais como, serviços em autarquias de apoio à infância, à adolescência, à

terceira idade e/ou a grupos especiais considerados de risco biopsicossocial. Dos

contextos atrás referidos, as funções na formação e na investigação estão previstas nos

serviços de saúde e nos serviços educativo-pedagógicos através de programas.

Em suma, através de uma nova abordagem da saúde as funções e os contextos de

intervenção do psicólogo clínico ampliaram-se, adquirindo importância não só na

intervenção psicológica em diferentes níveis, na promoção da saúde e, associada a esta,

a produção de conhecimento científico, sublinhando-se a importância para a prevenção

na saúde mental.

Modelos e Técnicas de Intervenção Psicológica

Acerca da relação das pessoas e do seu bem-estar, Bloch (1999) referiu que,

“seres sociais, os seres humanos estão totalmente dependentes uns dos outros para a

manutenção do seu bem-estar biológico e psicológico” (p. 21), e para diminuir o mal-

estar procuram ajuda pela forma informal (amigos e família) ou pelos meios

psicológicos, sendo que o “tratamento psicológico é tão ancestral como todas as formas

de tentar aliviar o sofrimento humano e que, em todas as épocas e em todas as

sociedades, se delegou em alguém o poder de curar através da palavra” (Leal, 2010, p.
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85). Contudo, a psicoterapia difere do auxílio informal porque o terapeuta recebeu uma

formação e respeita um código ético, sendo que, a sua atividade é sistematicamente

orientada por uma teoria articulada, que lhe permite explicar e enquadrar as angústias e

incapacidades, bem como, aplicar métodos para os aliviar (Bloch, 1999).

A respeito do que se pode considerar por psicoterapia, Cordioli (2008) mencionou

que o termo é abrangente e inclui desde as terapias breves de apoio ou intervenções na

crise, até formas mais complexas como a psicanálise que se propõe a modificar aspetos

da personalidade. Segundo referiram Cordioli e Giglio (2008) as psicoterapias são

métodos de tratamento aplicados por profissionais formados e com a finalidade de

reduzir ou remover um problema, uma queixa ou uma perturbação através de meios

psicológicos. Para o autor Porot (1975, citado por Gilliéron, 1998) a psicoterapia pode

ser entendida como o conjunto de meios pelos quais agimos sobre a mente ou sobre o

corpo da pessoa através da intervenção da mente.

Em linhas gerais, a literatura entende por principais os seguintes modelos de

psicoterapias: a psicanálise e psicoterapia de orientação analítica, a terapia breve

psicodinâmica, a psicoterapia de apoio, a terapia cognitivo-comportamental, a terapia

interpessoal e a terapia sistémica. Leal (2010) classificou as psicoterapias em dois

formatos diferentes: (a) psicoterapia de apoio, que abrange as psicoterapias praticadas

por psicólogos clínicos de qualquer orientação teórica em clínica privada e em contextos

institucionais, e que decorrem diretamente da existência de entrevistas psicológicas do

tipo clínico; e, (b) psicoterapias de setting, que correspondem às psicoterapias

praticadas em regime liberal de procura deliberada de um psicoterapeuta, em que se

incluem os psicoterapeutas de diferentes formações.
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Como defenderam Bénony e Chahraoui (2002), a seleção do modelo teórico pode

ser realizada considerando dois aspetos. Por um lado, a adequação ao esclarecimento de

uma situação clínica particular, isto é, sem considerar melhor ou pior um modelo em

comparação ao outro, mas escolhendo-o pela melhor adequação ao esclarecimento de

uma situação clínica particular e, por outro lado, considerando que o enriquecimento da

clínica passa também pela integração de conhecimentos originários de modelos

diferentes.

Atualmente é frequente encontrar na literatura abordagens que enfatizam a

integração de vários modelos e técnicas e a importância de um conjunto de fatores, tais

como, a relação terapêutica, para a melhoria das pessoas e sucesso do apoio psicológico

prestado, em detrimento da escolha de um modelo teórico de base. Cordioli (2008)

mencionou que, existem mais de 250 modalidades diferentes de psicoterapias, e

identificou as seguintes características comuns às várias psicoterapias: (a) o método de

tratamento praticado por profissional com formação, para diminuir ou resolver um

problema ou perturbação de pessoa que procura ajuda; (b) os meios psicológicos para

“influenciar” a pessoa; (c) a relação terapêutica; (d) a comunicação verbal como

principal recurso; e, (e) enfatiza a colaboração entre a pessoa e o terapeuta.

Para Gonçalvez e Welling (2001) o movimento integrativo e eclético entende que

a troca dialética é provavelmente mais conducente ao progresso científico do que o

isolamento ideológico. Segundo Rogers (2010), estudos desenvolvidos com diversos

pacientes indicaram a importância da presença de três condições na atitude do terapeuta

para o sucesso da intervenção psicológica, face ao conhecimento e a capacidade técnica

do terapeuta, nomeadamente, uma atitude que se carateriza como: (1) congruente e
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genuína, (2) calorosa positiva e recetiva, e, (3) uma atitude com compreensão por

empatia.

O apoio é um fator fundamental na relação terapêutica. A aceitação incondicional

de uma pessoa é essencial para o sucesso do acompanhamento psicológico para

aumentar o ânimo e mudar as expetativas face ao futuro, ajudado pelo fato de se ser

aceite numa relação de confiança (Cordioli, 2008).

Lambert (1986, citado por Cordioli & Giglio, 2008) identificou os seguintes

fatores que influenciam o resultado da intervenção psicológica: 40% é atribuído aos

atributos do paciente e do seu contexto, 30% aos fatores comuns a todas as abordagens

teóricas, 15% ao efeito placebo e outros 15% às técnicas de cada modelo.

Psicoterapia de Apoio e Aconselhamento

Para o autor Bloch (1999) o contexto da psicoterapia de apoio é vasto e aplicado

por psiquiatras, clínicos em geral e assistentes sociais. Bateman, Brown, e Pedder

(2003) entenderam esta abordagem como a mais comum na prática médica e

psiquiátrica.

Acerca da aplicação da psicoterapia de apoio, Cordioli, Wagner, Cechin, e

Almeida (2008) referiram que, começou por ser indicada para pessoas com défices

crónicos e graves, sendo igualmente indicada para pessoas consideradas saudáveis em

termos de saúde mental, bem adaptados, com um bom suporte social e com um

problema breve como uma crise, um trauma ou um acidente. Acerca da mesma questão,

Bloch (1999) considerou que, é recomendada também para pessoas com relações

interpessoais difíceis, instáveis ou limitadas, que apresentam baixos níveis de

introspeção ou curiosidade acerca de si mesmas e da forma como funcionam

psicologicamente, cujos recursos reais as impedem de uma frequência necessária ou
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despesa da psicoterapia intensiva, e cujo interesse assenta essencialmente na mudança

sintomática e capacidade de iniciar comportamentos limitada.

Leal (2010) identificou os seguintes três tipos de psicoterapia de apoio com base

na duração, adaptação às necessidades da pessoa e características do contexto, sendo as

mais vulgares as de média duração, praticadas em instituições ou em clinica privada: (a)

longa duração (as que podem durar toda a vida, com frequência semanal ou quinzenal,

para pacientes com diagnóstico considerado grave ou crónico); (b) média duração (entre

alguns meses e um a dois anos, com frequência semanal); e, (c) curta duração (também

designados por intervenção na crise, aplicadas para as crises de desenvolvimento, que

acontece numa fase de transição psicossocial entre estádios de desenvolvimento, e as

crises acidentais, situações inesperadas como luto, acidentes).

Para Bloch (1999) a função do terapeuta nesta abordagem compreende ajudar e

lidar com as necessidades da pessoa através de estratégias específicas e promover

apenas um nível moderado de proximidade. É uma modalidade de intervenção baseada

na realidade, que oferece apoio, esclarecimento e auxílio na solução de problemas,

devendo o terapeuta diretivo, numa certa medida de responsabilidade, para corresponder

ao suporte de segurança e cuidado que a pessoa precisa. Esta caraterística contrasta com

outras psicoterapias, nas quais o técnico desempenha uma função mais “neutra”

(Cordioli, et al., 2008).

Bloch (1999) identificou os seguintes objetivos da psicoterapia de apoio: (a)

promover a melhor adaptação psicológica e social possível (através da restauração e

reforço das capacidades de enfrentar os problemas das vida); (b) aumentar a autoestima

e autoconfiança (através do relevo das qualidades e realizações alcançadas); (c)

aumentar ou criar a consciência da realidade da situação de vida da pessoa (e.g.,
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limitações do tratamento); (d) prevenir a recaída da condição clínica e evitar a

deterioração ou, em situações mais severas, o reinternamento; (e) permitir que a pessoa

necessite apenas daquele nível de apoio profissional que resulte na melhor adaptação

possível e evitar uma dependência; e, (f) transferir a fonte de apoio dos profissionais

para a rede de suporte (e.g., familiares, amigos), desde que existam e estejam em

situação psicológica e material para assegurarem os cuidados.

Sobre o processo desta abordagem Cordioli, et al. (2008) referiram que, com a

finalidade de compreender a problemática, o psicólogo realiza uma avaliação para

conhecer a pessoa e estabelecer o diagnóstico clínico pela anamnese (e.g., recolha de

dados sobre a história do problema), através do diagnóstico multiaxial do Manual de

Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM); o diagnóstico da

personalidade (para encontrar as estratégicas de coping, o funcionamento e a

organização da personalidade); identificação de problemas relacionados com o

desenvolvimento psicossocial (e.g., aquisição de autonomia); analisar a predisposição

genética, através da presença de perturbações em familiares próximos; e, por fim, os

fatores ambientais, tais como, as perdas, problemas na infância, ambiente familiar e

relações com pais e pares. Após esta fase, é formulada uma explicação provisória e que

servirá de base para o plano da intervenção psicológica de apoio. Neste ou em qualquer

processo terapêutico é importante verificar que a pessoa preenche os requisitos gerais de

indicação de psicoterapia, como seja, sofrimento psíquico, motivação, capacidade para

estabelecer a aliança terapêutica, capacidade de introspeção, bem como, tempo e

capacidade económica, de forma a aumentar o sucesso da intervenção.

O autor Holmes (1995, citado por Bateman, Brown, & Pedder, 2003) identificou

as seguintes técnicas da psicoterapia de apoio: (a) praticar o amparo (holding) e
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contenção, o qual compreende a capacidade de não fazer nada, podendo ser entendido

como estar com o paciente ou, durante as crises, falar ao telefone e propor encontros de

emergência em caso de necessidade; (b) ser ativo real, a atitude ativa do terapeuta

revela-se importante neste tipo de psicoterapia para facilitar, responder e colocar

questões, e dirigir uma sessão; (c) aplicar o reforço positivo através de observações

encorajadoras; (d) trabalhar positivamente as defesas, como por exemplo, modelagem

de afetos na ansiedade e na depressão através do relaxamento e reconhecimento de uma

doença; (e) apoiar no controlo, ajudar o paciente a trabalhar as suas defesas ajuda a

aumentar as suas capacidades de controlo; e (f) reformular problemas. Os mesmos

autores referem também, a aplicação da transferência e contratransferência na tomada

de decisões, nomeadamente, quando é proposto um novo encontro, quando aceita uma

chamada telefónica, quando tem um papel ativo ou menos ativo, técnica característica

dos modelos próximos da psicanálise. Contudo, segundo referem Cordioli, et al. (2008),

na terapia de apoio não são frequentes as interpretações transferenciais, podendo ser

aplicadas em caso de resistência.

Em termos de eficácia, Leal (2010) defende que, a psicoterapia de apoio pode ser

considerada como a única eficaz nos contextos institucionais, que serve todas as

populações e pessoas mesmo que depois haja indicação para outro tipo de trabalho

psicoterapêutico. A principal desvantagem ou problema associado a este tipo de apoio

psicológico é a criação de uma relação de dependência num grau em que a pessoa

abdica da sua responsabilidade e se apoio no técnico. Contudo, Bloch (1999) adianta

que esta terapia praticada num enquadramento apropriado pode satisfazer e ser

desafiante para a pessoa que atinge um objetivo. Mesmo que sesse objetivo seja
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limitado, pode significar uma experiência gratificante para ambos os intervenientes, a

pessoa e o técnico.

O aconselhamento, outra forma de intervenção psicológica, segundo Trindade e

Teixeira (2000b) distingue-se de dar conselhos, pressupondo encorajar disciplina ou

prescrever condutas que deveriam ser seguidas, para ajudar o sujeito a compreender-se a

si e à situação que vivencia, para melhorar a capacidade de tomada de decisões que lhe

sejam benéficas. É um método de ajuda desenvolvido para grupos específicos de

pessoas (e.g., conselheiros matrimoniais, conselheiros escolares em universidades e

escolas), e em saúde está indicado para quatro áreas: promoção e manutenção da saúde

(aconselhamento individual ou de grupo que vise promover estilos de vida mais

saudáveis em sujeitos saudáveis, para manterem e/ou melhorarem a sua saúde),

prevenção da doença (aconselhamento individual ou de grupo para aquisição de

comportamentos saudáveis e/ou a redução de comportamentos de risco), adaptação à

doença (a utilidade do aconselhamento resulta do facto do confronto com a doença

solicitar ao sujeito esforços de adaptação a uma situação nova e exigir frequentemente a

mobilização de novos recursos pessoais ou extra pessoais para responder às exigências

dessa situação nova em que se encontra), e adesão a exames e tratamentos médicos

(para facilitar a adesão a procedimentos médicos indutores de stress, de diagnóstico ou

de tratamento).

Acerca das técnicas aplicadas no aconselhamento, Bateman, Brown, e Pedder

(2003) referiram que estas podem variar desde a prestação de informação até ao ajudar a

pessoa a compreender as suas atitudes e sentimentos.

As três componentes da relação clínica no aconselhamento são: (1) ajuda, através

de identificação de soluções (2) pedagógica, relacionada com a transmissão de
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informação, e (3) apoio, através da transmissão de segurança emocional (Trindade &

Teixeira, 2000b). Um dos seus princípios advém do fato dos conselheiros acreditarem

que quando os clientes são tratados como pessoas responsáveis e ajudadas a encontrar

as suas próprias soluções, as oportunidades de aprendizagem e crescimento aumentam.

Este papel não diretivo dos conselheiros, sendo as decisões deixadas para a pessoa e não

dar conselhos ou interpretações diretas, desencadeia o desencorajamento da

dependência, facilitando o término da relação (Newsome, Thorne, & Wyld, 1973, citado

por Bateman, Brown, & Pedder, 2003). Uma grande influência nas técnicas de

aconselhamento não diretivas teve origem na psicoterapia centrada na pessoa de Rogers

(1961, Bateman, Brown, & Pedder, 2003), tendo o conselheiro a função principal de

refletir o que o cliente diz e parafrasear as suas palavras.

A psicoterapia de apoio e o aconselhamento distinguem-se pela sua indicação. A

primeira é indicada para situações mais graves e também para casos de pessoas bem

adaptadas, e a segunda para a prevenção de comportamentos. Para além disso, a atitude

do terapeuta é distinta, sendo que na psicoterapia de apoio é esperada uma atitude mais

diretiva do que no aconselhamento.

Modelo Cognitivo-Comportamental

Segundo Knapp e Beck (2008) uma das dificuldades que persiste no

desenvolvimento das terapias cognitivo-comportamentais reside na definição. De

acordo com os estes autores, os termos terapia cognitiva (TC) e terapia cognitivo-

comportamental (TCC) aplicam-se com frequência como sinónimos para descrever

psicoterapias baseadas no modelo cognitivo. O termo TCC aplica-se também a um

grupo de técnicas que combinam uma abordagem cognitiva e procedimentos

comportamentais. Apesar da evolução neste campo, as características essenciais da TC
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persistiram, especialmente a importância da influência do pensamento distorcido e da

avaliação cognitiva irrealista de eventos sobre os sentimentos e comportamentos do

indivíduo. A TCC distingue-se das terapias comportamentais, nos quais a cognição não

é uma variável explicativa importante, nem o foco da intervenção. Uma característica

definidora da TCC é o conceito de que os sintomas e os comportamentos disfuncionais

são cognitivamente mediados e, logo, a melhoria pode ser produzida pela modificação

do pensamento e das crenças disfuncionais. As abordagens dirigidas para a mudança de

comportamento, como o modelo estímulo-resposta, não são cognitivo-comportamentais,

do mesmo modo que, uma terapia baseada apenas na mudança cognitiva não é

cognitivo-comportamental. Acerca deste tema, os autores Saffi, Savoia, e Neto (2008)

referiram que, a terapia comportamental baseia-se nos conhecimentos das teorias da

aprendizagem, a principal fonte teórica é o comportamento operante, pelos estudos

iniciados por Skinner.

Dobson e Dozois (2010) identificaram três proposições fundamentais nas

abordagens das terapias cognitivo-comportamentais: (1) a atividade cognitiva afeta o

comportamento (i.e., há sempre um processamento cognitivo e avaliação de eventos

internos e externos que podem influenciar a resposta a esses eventos); (2) a atividade

cognitiva pode ser monitorizada e alterada; e (3) a mudança de comportamento desejada

pode ser afetada pela mudança cognitiva.

Segundo Tyrer e Steinberg (2005) o modelo cognitivo-comportamental foca-se no

estudo dos sintomas, perspetivando-os como características falsas e confusas e assinala-

os como sendo o cerne da doença mental.

Acerca da tentativa de estabelecer uma continuidade entre os critérios da

avaliação comportamental e os da avaliação cognitiva, Gonçalves (2004) identifica os
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seguintes quatro parâmetros na definição da singularidade da avaliação comportamental

e cognitiva: (a) avaliação é multidimensional e compreende os comportamentos, as

emoções e os pensamentos; (b) comportamentos, pensamentos e emoções são uma

amostra do funcionamento da pessoa; (c) estabelecimento de relações funcionais entre o

meio, o comportamento, as emoções e as cognições, sendo que os três elementos de

análise (comportamentos, emoções e cognições) são entendidos como elementos não

estáveis das pessoas e variam de acordo com o meio e interagem reciprocamente entre

si; (d) estreita ligação entre a avaliação e o processo terapêutico, sendo que, o terapeuta

na TCC identifica a estratégia terapêutica adequada e faz o acompanhamento dos efeitos

do tratamento.

Segundo Rangé e Sousa (2008) a TCC é entendida como um tipo de terapia

organizada e estruturada, na qual o técnico guia a sua intervenção psicológica por um

conjunto de etapas de desenvolvimento. Predomina o aspeto pedagógico, através do

qual se pretende ensinar a gerir e modificar os seus pensamentos e comportamentos,

numa relação colaboradora entre técnico e a pessoa, envolvendo um trabalho em

conjunto, mesmo na avaliação das cognições e do comportamento.

De acordo com Cottraux e Matos (2007), consideram-se as seguintes 11 etapas

neste processo: (1) contato inicial, o estabelecimento da aliança terapêutica; (2)

diagnóstico psicopatológico; (3) clarificação dos motivos da procura de ajuda e da

motivação do paciente para a terapia; (4) análise funcional; (5) escalas de avaliação; (6)

partilha do processo terapêutico; (7) estabelecimento de hipóteses acerca dos problemas

da pessoa e as prioridades da terapia; (8) classificação dos níveis dos problemas; (9)

autonomia, participação e competência individual; (10) avaliação dos resultados do
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tratamento; e, por fim, (11) aconselhamento de programas de manutenção,

monitorização, generalização e acompanhamento curto, médio e longo prazo.

Segundo Gonçalves (2004), a descrição comportamental e cognitiva tem início

com a análise detalhada dos comportamentos e das variáveis com origem no meio que

são responsáveis pelo seu controlo. Para cada problema permite identificar as situações

de estímulos antecedentes, da história e das características individuais de cada pessoa

face ao problema, das respostas do pensamento, das emoções e comportamentos, bem

como, análise das suas consequências. O processo implica as seguintes análises: (1)

avaliação do estímulo, que consiste em identificar os estímulos discriminativos

antecedentes, isto é, o conjunto de elementos específicos da situação anterior ao

aparecimento dos comportamentos, emoções e pensamentos e que anunciam a

probabilidade da sua ocorrência; (2) a avaliação do organismo para entender o

aparecimento inicial do problema, nomeadamente, pretende-se avaliar as variáveis

genéticas, fisiológicas e história das aprendizagens passadas; (3) a avaliação das

respostas, tais como, motoras, cognitivas e emocionais, e fisiológicas, sendo que, para

cada resposta procura-se identificar a sua frequência, intensidade e duração; e (4) a

avaliação das consequências, tais como, as consequências na relação com os outros, na

situação, de curto e longo-prazo. Salienta-se que, na avaliação do organismo, a

identificação das variáveis genéticas e fisiológicas são dados importantes para o

diagnóstico diferencial.

A análise funcional é apresentada por Gonçalves (2004), o qual acerca do tema

referiu que, para a operacionalização dos dados sobre os comportamentos e

pensamentos da pessoa é preciso realizar o mapeamento dessa informação num quadro

concetual coerente, possível através dessa análise. Emmelkamp (1982, citado por
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Gonçalves, 2004) terá dito que a análise funcional é a organização das várias áreas

problemáticas da pessoa, criando uma relação funcional entre estas e elaborando um

plano terapêutico.

Este processo implica dois tipos de análise, a microanálise, que compreende no

estudo das várias relações que são responsáveis por manter o problema, e a

macroanálise, que tem por finalidade proceder ao levantamento geral dos vários

problemas e da história de aprendizagem da pessoa para permitir esclarecer e relação

funcional que existe entre as diversas áreas do funcionamento (Gonçalves, 2004).

Segundo Woody, Detweiler-bedell, e Teachman (2003), a lista de problemas é

uma ferramenta com vantagens para o psicólogo e utente. Desenvolver a lista de

problemas em conjunto com o utente cria benefícios para a pessoa porque permite

concretizar e organizar os problemas que pareciam vagos e insuportáveis. Definir os

problemas de forma clara e relativamente operacional pode torná-los mais acessíveis e

suportáveis ajudando a entender a necessidade de mudar e na experiência do utente no

processo de terapia. Para o psicólogo esta ferramenta pode facilitar a estruturar o tempo

das sessões. Mais do que pedir à pessoa que fale dos seus problemas, o utente pode

participar na orientação da sessão para áreas específicas e focar na informação mais

importante, contribuindo também para o psicólogo distinguir entre informação

importante da não essencial para o plano terapêutico. Também é vantajoso na

formulação do caso a lista de problemas, sendo que permite identificar os aspetos

pertinentes ajudando o terapeuta a desenvolver uma história coerente acerca do utente e

dos seus problemas, integrando o que inicialmente pareciam dados soltos.

Woody et al. (2003) sugeriram uma avaliação abrangente, que contemple as

dificuldades associadas aos problemas. Isto porque, para além de considerar os
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elementos relacionados com os problemas atuais do utente, a lista deve contemplar

aspetos mais gerais através de uma avaliação biopsicossocial. Esta avaliação mais ampla

pode por vezes ajudar a clarificar o nível em que os problemas atuais afetam vários

domínios do funcionamento da pessoa ou a forma como os problemas tipo secundários

influenciam a intervenção psicológica. Nesta perspetiva consideram-se os domínios

através de dois grupos de problemas: (1) problemas associados às queixas atuais do

utente; e (2) os problemas que talvez possam ter consequências no plano terapêutico,

sem contudo serem foco do tratamento. Neste sentido, a terapia deve incidir na

avaliação dos sintomas e também no funcionamento interpessoal, ou seja, problemas

que estejam relacionados e que tenham impacto nos problemas atuais da pessoa, tais

como, os fatores do contexto físico e social. Contemplar esses fatores pode permitir

perceber de que forma estes influenciam a diminuição ou promoção da ocorrência de

um problema de comportamento.

Acerca dos domínios biopsicossociais que podem ser considerados na análise do

funcionamento, Woody et al. (2003) sugerem os seguintes: comportamentos

autodirigidos (e.g., violência autodirigida), funcionamento ocupacional/escola (e.g.,

problemas de desempenho, disciplina), funcionamento família (e.g., problemas no

relacionamento com os elementos da família, crise familiar, competências parentais),

comportamentos de saúde (e.g., exercício, nutrição), comportamentos de risco (e.g.,

abuso de álcool, consumo de drogas ilícitas, comportamento sexual desapropriado), e

funcionamento espiritual/cultural (e.g., envolvimento em instituições religiosas, dilemas

morais, questões existenciais).
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As técnicas de intervenção nas TCC são variadas e incluem técnicas cognitivas e

comportamentais. Rangé e Sousa (2008) identificam as seguintes técnicas cognitivas

para facilitar a compreensão da forma como funciona o modo de pensar da pessoa:

a) os registos de pensamentos disfuncionais (através do qual se identificam os

pensamentos e as emoções da pessoa, com vista à análise e reestruturação

cognitiva);

b) o questionamento socrático e descoberta guiada (através de perguntas o

terapeuta recolhe o maior número de dados para sustentar a forma como a

pessoa pensa);

c) a identificação de distorções cognitivas (de forma a que a pessoa reconheça as

suas crenças, podendo haver evidências contrárias);

d) a descatastrofização (levar a pessoa a imaginar a situação mãos temida e a

reavalie através de técnicas cognitivas);

e) a análise das vantagens e desvantagens (tem por finalidade enfatizar as

desvantagens e enfraquecer as vantagens que mantém uma crença); e,

f) o role-play (através da dramatização em que há uma troca de papéis racional e

emocional).

Ao nível das técnicas comportamentais os mesmos autores identificaram as

seguintes (Rangé & Sousa, 2008):

a) o planeamento de tarefas (e.g., plano de estudo para estudantes que

evidenciam dificuldades a esse nível);

b) a prescrição de tarefas graduadas (planeamento de tarefas simples e

fracionadas, para que a pessoa obtenha sucesso e se sinta estimulada para

tarefas mais complexas)
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c) o treino das competências sociais (treino de comportamentos que favorecem o

desempenho interpessoal); e,

d) as técnicas de relaxamento (aplicado em diagnósticos de perturbação de

ansiedade, como seja, o relaxamento muscular progressivo de Jacobson).

De acordo com os autores Cottraux e Matos (2007), nas TCC é frequente a

utilização de trabalho de casa, sendo que, a pessoa desenvolve algumas tarefas

acordadas na sessão anterior com o terapeuta e compromete-se a trazer na sessão

seguinte, com vista a atingir os objetivos da intervenção. Após as sessões iniciais, nas

quais a problemática é clarificada e é estabelecido o contrato terapêutico, as seguintes

organizam-se desta forma: a avaliação do trabalho de casa e definição do tema da sessão

em parceria com o utente; resumo dos conteúdos essenciais e confirmação de que a

pessoa entende o que é dito e realizado; aplicação das técnicas para aceder e modificar

crenças e pensamentos automáticos; resumo da sessão e discussão da sessão; feedback

da pessoa sobre a sessão; e, por fim, estabelecimento da agenda para a sessão seguinte.

Acerca da influência das teorias cognitivas, Rangé e Sousa (2008) preconizam

que, a compreensão das crenças por parte do técnico pode facilitar a compreensão da

aplicação de certas estratégias comportamentais. As estratégias comportamentais são

desenvolvidas desde a infância e podem continuar a ser usadas na vida adulta sem que a

pessoa reconheça a sua disfuncionalidade. Com base nos dados recolhidos nas sessões,

o terapeuta poderá construir o diagrama de conceituação cognitiva, que consiste na

explicação lógica da origem e manutenção do problema que, segundo os autores

indicam, deve começar a ser elaborado na primeira entrevista.

Com origem na terapia cognitiva, as crenças e os pensamentos automáticos são

conceitos fundamentais nas TCC. De acordo com Beck (1997) as crenças são ideias
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profundas que as pessoas têm sobre si, dos outros e dos mundos pessoais, consideradas

para o próprio como verdades absolutas, e que desencadeiam pensamentos automáticos

específicos. Estas classificam-se em duas categorias, as crenças intermediárias, como

sejam, as regras, as atitudes e as suposições, e as crenças centrais, como as ideias

absolutistas, rígidas e globais sobre si próprio e/ou outros. As crenças intermediárias são

mais flexíveis do que as crenças centrais, sendo estas últimas o nível mais fundamental

de crença. As crenças desenvolvem-se na infância através da interação com as pessoas

significativas e determinadas situações confirmam essa ideia. A maioria das pessoas

mantém as crenças centrais relativamente positivas (e.g., eu sou amável, eu sou digno),

sendo que, as crenças centrais negativas podem surgir apenas em momentos de dor ou

angústia psicológica. Quando existe perturbação da personalidade, as crenças centrais

negativas podem estar continuamente ativadas. Por vezes, a crença central que as

pessoas percebem como verdade sobre si próprios não é percebida até que em terapia

exista esse afloramento, ao contrário do que acontece com os pensamentos automáticos.

De notar que, as crenças centrais negativas podem ser sobre si mesmo, e também sobre

outras pessoas e a realidade. As crenças centrais negativas dividem-se em duas

categorias: as crenças associadas ao desamparo e as crenças associadas ao fato de não

ser amado. A mesma pessoa pode ter crenças em apenas uma ou em ambas as

categorias. Os pensamentos automáticos são avaliativos, rápidos, breves e não decorrem

do julgamento ou raciocínio, pelo contrário, surgem automaticamente de repente e

conduzem à situação de tristeza ou mal-estar. São específicos de uma situação e podem

ser considerados o nível mais superficial da cognição.

Rangé e Sousa (2008) apresentam uma listagem dos erros típicos do pensamento,

que na teoria cognitiva de Beck (1997) são denominados por distorções cognitivas e
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revelam uma tendência sistemática negativa no processamento cognitivo das pessoas

com perturbação psiquiátrica: (a) pensamento do tipo tudo ou nada, através do qual a

pessoa exprime uma tendência para interpretar todas as experiências em categorias

opostas ou polarizadas, como por exemplo, sempre/nunca, perfeição/fracasso,

tudo/nada; (b) filtro mental, que pode ser entendido como a tendência para focar apenas

num pormenor extraído de um contexto e ignorando ou desvalorizando outros

elementos também importantes e entender a experiência apenas com base naquele

pormenor; (c) inferência arbitrária, ocorre quando a pessoa chega a uma conclusão na

ausência de provas ou quando existem provas contrárias à sua conclusão, ou seja,

através de um raciocínio lógico falhado; (d) hipergeneralização, o qual é a tendência da

pessoa considerar um evento negativo como parte de um padrão de sofrimento, ou seja,

realizar uma conclusão geral através de acontecimentos negativos isolados e projetando

o sentimento negativo para outras situações; (e) desqualificação do positivo, como a

expressão indica, acontece pela tendência da pessoa desvalorizar evidências positivas;

(f) adivinhação, acontece quando a pessoa antecipa o resultado das situações mesmo

sem evidências; (g) raciocínio emocional é a tendência da pessoa em considerar as suas

emoções como evidências da verdade; (h) rotulação, considerado pela tendência da

pessoa descrever falhas ou medos como traços estáveis do seu comportamento; (i)

regras do pensamento, ou tirania dos deveria, e que consiste na tendência de gerir a sua

vida por regras, por avaliações do certo e errado; (j) personalização é a tendência de

relacionar evidências externas a si mesmo, ou seja, considerando-se a causa do que

acontece de desagradável; (k) leitura mental é a antecipação negativa do que os outros

vão pensar sobre a sua pessoa; e, por fim, (l) catastrofização é a tendência para exagerar

a probabilidade dos efeitos de um acontecimento.
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No estudo da depressão a análise das distorções cognitivas em conjunto com a

análise da tríade cognitiva são fundamentais para avaliar a situação. No início dos anos

60 Aeron Beck aplicou a terapia cognitiva à depressão (Cordioli, 2008).

Gonçalves (2004) considera que, foram os estudos desenvolvidos por Beck que

impulsionaram o desenvolvimento das terapias cognitivas que existem atualmente,

impregnando as caraterísticas empíricas e concetuais de que carecia a abordagem

cognitiva. A pessoa com diagnóstico tipo depressão caracteriza-se por um quadro

clínico interpretado através de três grupos de problemas, tais como: (1) esquemas

negativos, significando estruturas de pensamento negativamente enviesadas; (2) uma

tríade cognitiva com características negativas, através de um padrão negativo da

avaliação da pessoa sobre si mesma, do mundo e do futuro; e (3) distorções cognitivas,

tais como, inferência arbitrária, abstração seletiva, hipergeneralização,

maximização/minimização, personalização e pensamento dicotómico/absolutista. De

acordo com este modelo a pessoa deprimida considera-se inadequada, frustrada,

desvalorizada, muito critica sobre si mesma e com sentimento de culpa pelos seus

defeitos e falhas.

Com base na terapia cognitiva, Gonçalves (2004) estabelece uma concetualização

cognitiva da ansiedade caracterizada pelo seguinte quadro clínico: estruturas cognitivas

com ameaça física ou psicológica no domínio pessoal e aumento do sentido de

vulnerabilidade presentes; os processos cognitivos como seletividade no processamento

de estímulos ameaçadores com probabilidades exageradas da vulnerabilidade, avaliação

negativa específica e seletiva das situações de medo, antecipação de possíveis

acontecimentos negativos face ao futuro, e a atenção está predominantemente focada em

tentativas para controlo sobre estímulos internos e externos; e as respostas cognitivas
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caracterizam-se por pensamentos de ameaça e perigo em relação a situações do presente

e do futuro.

Estratégias de Coping e Motivação

As estratégias de coping e a motivação para a mudança são aspetos a considerar

na intervenção psicológica, pela influência na condução da entrevista clínica e dos

resultados. O técnico procura identificar as motivações intrínsecas e extrínsecas da

pessoa existentes ou aquelas através das quais obteve sucesso, bem como identificar a

fase em que está face à mudança para entender a sua motivação (Page & Stritzke, 2006).

O coping pode ser definido como o conjunto de esforços cognitivos e

comportamentais para gerir exigências específicas, internas e/ou externas, avaliadas

como excedendo ou que estão nos limites dos recursos do indivíduo, enfatizando a visão

processual do coping porque privilegia pensamentos e as ações num contexto específico

e as alterações que esses provocam na situação (Lazarus & Folkman,1984).

A literatura indica que, os estilos de coping variam num contínuo entre a

externalização e a internalização, dependendo da forma como lidam com essas

exigências. Acerca deste tema Antony e Barlow (2002) referiam que, as pessoas

consideradas externalizadores lidam com os seus problemas através de atos impulsivos

(acting out), externalizam a culpa, atribuem a causa das suas dificuldades a uma terceira

identidade (e.g., à má sorte ou ao destino), evitam os seus problemas e revelam

dificuldades na tomada de consciência e baixa capacidade de insight. Os

internalizadores atribuem a culpa a si mesmos com base na perceção sobre o fato de não

terem competências suficientes ou capacidades para ultrapassar as suas dificuldades,

tendem a experimentar mais sofrimento subjetivo do que os externalizadores, e para

lidarem com este sofrimento, precisam de compreender as suas dificuldades em maior
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profundidade. Para a externalização com base na história e observação comportamental

são apontados como determinantes clínicos: a projeção, a atribuição da culpa a outros

pelos seus problemas, paranoia, baixa tolerância à frustração, extroversão,

agressividade, manipulação dos outros, distração através da procura de estimulação e

somatização com foco na procura de ganhos secundários.

Segundo Costa e Leal (2006), o isolamento social facilita a adaptação a curto

prazo e pode ajudar a regular as respostas emocionais e reequilibrar o estado afetivo,

isto porque, (1) o estado emocional negativo que resulta de uma situação prévia pode

conduzir a um decréscimo das respostas sociais numa nova situação, (2) um período de

solidão (ler, ver televisão, ouvir música) parece ter um efeito posterior positivo sobre o

humor (desvia os pensamentos dos eventos stressores), e (3) o estado de humor negativo

(tristeza, ansiedade e hostilidade), que resulta da exposição ao stressor, parece estar

associado com o acréscimo da introspeção, constituindo-se numa fase transitória, que

reflete um processo de auto regulação. Em contrapartida, as estratégias de evitamento,

como a negação, a distanciação e a fuga do problema, embora eficazes numa fase inicial

de confronto com o acontecimento stressante, quando utilizadas de forma crónica

podem ser um fator de risco para respostas adversas.

Segundo Martins (2004) o coping influencia a relação entre a pessoa e o meio, e a

resposta emocional de duas formas: (1) a atividade cognitiva modifica o significado

subjetivo da situação para o bem-estar do indivíduo; e (2) as ações transformam a

relação pessoa-meio. As estratégias de coping são consideradas eficazes quando servem

o propósito da pessoa reduzir a tensão causada pelo evento stressante para conseguir

adaptar-se à situação. Neste sentido Costa e Leal (2006) salientaram que, o contexto
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serve para avaliar a adaptabilidade, podendo acontecer numa situação uma estratégia

particular ser adaptativa e noutra não funcionar.

Gonçalves (2004) referiu que as várias formulações teóricas e metodológicas

acerca do estudo dos estilos de coping, que o autor denomina por aptidões de confronto,

permite identificar conceitos básicos comuns, tais como: (a) os acontecimentos de vida

consistem em situações problemáticas da vida da pessoa que resultam da relação da sua

relação com o meio, e podem ser de três tipos, ameaça, dano e desafio; (b) avaliação

primária é a avaliação que a pessoa faz da situação; (c) a avaliação secundária através

da qual a pessoa avalia as suas capacidades comportamentais e cognitivas para lidar

com a situação; (d) as aptidões instrumentais de confronto são as competências que a

pessoa usa em caso de ameaça ou desafio para alterar as circunstâncias negativas dos

acontecimentos de vida e para reduzir os seus efeitos; (e) as aptidões paliativas de

confronto são aquelas que a pessoa utiliza para aliviar os efeitos negativos de um

acontecimento inevitável decorrentes de um dano; e (f) a prática das aptidões de

confronto que consiste no processo de aprendizagem a que são sujeitas as competências

instrumentais e de paliativas de confronto, que se inicia com a aquisição de

competências, depois ensaio de aptidões, prática das aptidões, a generalização e a

manutenção. É através da avaliação primária e secundária que a pessoa realiza o balanço

e decide com base nas suas capacidades e potencialidades para lidar com a situação

problemática.

Acerca da motivação e da sua influência na entrevista no âmbito do tratamento a

pessoas com comportamentos aditivos, foi desenvolvido o modelo transteórico de

Prochaska e DiClemente (1984, citado por Bennett & Murphy, 1999). Este modelo

contempla as seguintes fases pelas quais as pessoas passam na direção à mudança
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comportamental: (a) pré-intenção, (b) intenção, (c) preparação, (d) ação, e (e)

manutenção ou recaída. Na fase designada por pré-intenção, a mudança não é encarada

e existe uma baixa intenção de mudança. Na fase de intenção a pessoa está a começar a

colocar a hipótese de mudar, sem ainda se ter comprometido com esta e ainda não

refletiu na forma como lá irá chegar. O avanço para a fase de preparação implica que a

pessoa comece a considerar com frequência a mudança e a planeá-la. Na fase de ação

ocorre a mudança comportamental. Prevê-se que apenas dois meses depois de ocorrer a

mudança se considera que está suficientemente estabelecida e poderá ser alvo de

manutenção. Pode acontecer que as pessoas atinjam esta fase e não consigam manter as

mudanças realizadas e haja um recuo. O modelo é cíclico e bidirecional (Bennett &

Murphy, 1999), sendo que, cada uma das fases implica um conjunto de tarefas que

precisam ser trabalhadas antes da passagem à fase seguinte (Antony & Barlow, 2002).

A entrevista motivacional baseia-se neste modelo, que em linhas gerais defende

que, o terapeuta deve realizar uma entrevista não-diretiva de forma a aumentar a

ambivalência face ao comportamento, isto é, pretende auxiliar o indivíduo nos

processos de mudanças comportamentais, estimulando a resolução da ambivalência para

mudanças de comportamento (Miller & Rollnick, 2001).

Intervenção no Ensino Superior

A prática do aconselhamento psicológico em instituições do ensino superior na

Europa iniciou-se no Reino Unido nos anos 60. Em Portugal surgiu em 1983, em

Lisboa, e em 2004 foi fundada a Rede de Serviços de Aconselhamento Psicológico no

Ensino Superior (RESAPES), incluindo 28 gabinetes a nível nacional (RESAPES,

2002).
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Enquanto sistema aberto de aprendizagens e de relações interpessoais, a

universidade é um contexto por excelência para a construção e consolidação da

autonomia, da identidade e do sentido de vida do jovem-adulto (Chickering, 1969;

Sanford, 1962; Pascarella & Terenzini, 1991, citado por Almeida, 1998).

A entrada no ensino superior tem à partida duas grandes mudanças na vida da

pessoa: (a) mudança no nível académico, passando para um modelo de aprendizagem

menos estruturado, normas, expetativas e exigências mais ténues ou ambíguas, que

exige maior nível de iniciativa, independência e autonomia, podendo implicar a saída de

casa, a separação da família e dos amigos e a autonomia; e (b) mudança ao nível do

desenvolvimento, a passagem do final da fase da adolescência para o início da vida

adulta (Soares, Almeida, Diniz, & Guisande, 2006). A outra mudança, inerente ao

desenvolvimento da própria pessoa nesta fase relaciona-se com a personalidade e as

escolhas, sendo que a personalidade ainda não está consolidada e as escolhas

psicossociais de vida estão por decidir (e.g., carreira profissional, constituição de

família, a definição de estilo de vida) (Dias, 2006).

Os critérios sociais característicos desta fase de vida são a independência

financeira, o exercício de uma ocupação profissional e o estabelecimento de uma

família própria (Dias, 2006).

Esta fase de transição é um período em que, por um lado, o conceito de si próprio

deve ser revisto e consolidado e, por outro lado, tem que ser reorganizado o conjunto de

valores relacionados com as novas tarefas e o estabelecimento de um plano de vida

futuro (Kohut, 1984, citado por Dias, 2006).
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A passagem para o ensino superior acontece a par de outras mudanças na vida do

estudante, cujo impacto depende das características desenvolvimentais do próprio jovem

e das exigências e apoios dos novos contextos (Santos & Almeida, 2001).

Os estudos indicam que aumentou a gravidade e o número de problemas mentais

nos estudantes universitários (Silveira, Norton, Brandão, & Roma-Torres, 2011). Como

exemplo, um estudo realizado com estudantes universitários franceses sobre a

prevalência de perturbações psiquiátricas durante 12 meses, indicou como problemas

mais frequentes nesta população os relacionados com a ansiedade, depressão,

dependência de substâncias e as perturbações da personalidade (Verger, Guagliardo,

Gilbert, Rouillon, & Kovess-Masfety, 2010).

Em Portugal, os dados da Rede de Serviços de Aconselhamento Psicológico no

Ensino Superior (RESAPES, 2002) indicaram que, os problemas mais frequentes

apresentados por esta população distribuem-se por três áreas interligadas: (a) problemas

relacionados com as questões académicas, (b) desafios impostos por questões de

desenvolvimento e (c) desequilíbrios emocionais, que se enquadram em problemáticas

clínicas.

De acordo com Pereira (2007), os resultados de um estudo com consultas

psicológicas no Gabinete de Apoio Psicopedagógico dos Serviços de ação Social da

Universidade de Coimbra (GAP-SASUC) indicaram que a maioria dos pedidos de

consulta estava ligada a problemas de adaptação à universidade e as suas consequências

no processo de desenvolvimento pessoal. Acerca dos diagnósticos classificados com

base no DSM-IV, os dados revelaram que: 16,2% problemas de adaptação, 13,4%

ansiedade aos exames, 11,8% problemas de desenvolvimento pessoal, 11,4% fobia

social, 10,3% depressão e 6,3% perturbação da ansiedade generalizada.
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Desenvolvimento Psicossocial do Jovem-Adulto

A utilização da expressão jovem-adulto é recente. De acordo com uma conceção

mais clássica da evolução do ciclo de vida, consideram-se três estádios de

desenvolvimento humano: a infância, a adolescência e a idade adulta. O novo período

de transição de vida destacou-se como um novo estádio de desenvolvimento designado

na literatura por youth (Keniston, 1971). Arnett (2004) propôs a teoria da adultez

emergente, para conceptualizar o desenvolvimento das jovens gerações nas sociedades

contemporâneas. De acordo com esta teoria é possível identificar uma nova etapa

desenvolvimental no ciclo dos indivíduos em adultez emergente ou emerging

adulthood, caraterizada pelo sentimento in-between, entre o fim da adolescência e o

início da idade adulta, entre os 18 e 25 anos, na qual os jovens-adultos já não são

adolescentes, e ainda não possuem as características da idade adulta.

Nesta fase, existe menor controlo parental e a ausência das responsabilidades de

adulto, o que proporciona uma variedade de direções a explorar, ao nível emocional e

profissional (Arnett, 2004).

A teoria psicossocial do desenvolvimento de Erikson (1968) concebe o

desenvolvimento da personalidade através de 8 estádios psicossociais, prevendo em

cada uma crise psicossocial, isto é, na relação entre o desenvolvimento psicológico do

indivíduo e o contexto social em que o desenvolvimento acontece. Esta teoria entende

que um indivíduo não se desenvolve do mesmo modo em dois ambientes diferentes. A

maturidade adquire-se através da resolução dos conflitos ligados às contradições e a

pessoa estagna se não puder resolver os seus conflitos. A resolução de uma crise prepara

a pessoa para a fase seguinte na procura da sua identidade. Em cada estádio, a pessoa é

submetida a forças negativas e positivas que se opõem, devendo a pessoa conseguir
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chegar às forças positivas para resolver a crise. A fase adultez emergente neste modelo

corresponde ao fim do quinto e início do sexto estádio (Dias, 2006) e, de acordo com

Erikson (1968) são decisivos para o crescimento da pessoa. O quinto estádio é

designado por adolescência e compreende a síntese das anteriores modificações físicas e

da personalidade. A crise articula-se entre a identidade e a confusão de papéis. Para que

esta fase seja saudável, é fundamental que o adolescente consolide as conceções de si

próprio e as sociais até aí adquiridas. Caso não adquira uma identidade sólida, isso irá

repercutir-se em diversas áreas da vida, tais como, na escolha de uma carreira ou do

parceiro. O sexto estádio, designado por jovem-idade adulta, é considerado como a

aptidão para fundir a identidade com o outro, sem o medo de perder a sua própria

identidade. O isolamento corresponde à incapacidade de criar uma relação forte com

alguém do sexo oposto e a resolução deste estádio corresponde à formação do conceito

de amor.

Assim, a situação crítica crucial para o desenvolvimento no período do jovem

adulto, é a capacidade de ultrapassar o conflito intimidade versus isolamento, assente na

possibilidade de ter superado na adolescência o conflito entre a busca de identidade e a

confusão de papéis (Sprinthall & Collins, 2003).

Importância da Família no Desenvolvimento do Jovem-Adulto

A literatura têm procurado perceber a importância da influência da família no

desenvolvimento do jovem-adulto. Segundo Relvas (2004) acerca das famílias, “todas

se organizam através de uma estrutura de relações onde se definem papéis e funções

conformes às expectativas sociais” (p. 14), contudo a forma específica como essa

organização é concretizada e o seu conteúdo é singular em cada família.
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A aprendizagem dos comportamentos socialmente competentes começa nas

primeiras interações familiares, sendo que a criança sofre influência das práticas

educativas parentais (Pacheco, Teixeira, & Gomes, 1999). Segundo Gomide (2001,

citado por Sapienza, Aznar-Farias, & Silvares, 2008), as práticas educativas parentais

são as estratégias que os pais usam para educar em termos de disciplina,

comportamentos sociais e estimular a independência, a autonomia e a responsabilidade,

sendo que, em simultâneo modelam os comportamentos considerados por eles

adequados para o seu filho. Gomide (2001, citado por Sapienza, Aznar-Farias, &

Silvares, 2008) desenvolveu um modelo para o estudo da interação entre pais e filhos

com sete práticas educativas divididas em dois grupos: as práticas educativas positivas,

que contribuem para o desenvolvimento do comportamento pró-social e compreendem a

monitoria positiva e o comportamento moral, e as práticas educativas negativas, como a

monitoria negativa, a negligência, disciplina negligente, o abuso físico e a punição

inconsistente, que se usadas frequentemente favorecem o desenvolvimento do

comportamento antissocial.

Um estudo de Sapienza, Aznar-Farias e Silvares (2008), indicou que adolescentes

de alto rendimento académico são percebidos pelos pais como socialmente competentes

e educados com mais práticas educativas parentais positivas. Ou seja, o rendimento

académico também parece ser influenciado pela competência social e pelo modo como

os adolescentes são educados pelos pais.

O tema da relação entre competência social, desempenho académico e práticas

educativas parentais é recente na literatura, contudo, os estudos que fazem essa relação

evidenciaram que, práticas educativas positivas utilizadas por pais com estilo

democrático estão relacionadas com o desenvolvimento nos filhos de comportamentos
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socialmente competentes e a um melhor desempenho escolar. Além disso, revelaram

que, práticas educativas negativas, frequentes em pais com estilo autoritário,

relacionam-se com os défices na competência social e baixo rendimento académico

(Chen, Dong, & Zhou, 1997; Dawoud, 1999; Roychaudhury, & Basu, 1998, citado por

Sapienza, Aznar-Farias e Silvares, 2008).

Acerca do conflito familiar, os estudos indicaram que o padrão de interação

conflituoso aprendido na família de origem tem tendência a perpetuar-se nas relações

íntimas, a exemplo, Rafferty e Griffin (2010) verificaram que, quanto maior o conflito

na família de origem menos positivos são os comportamentos parentais.

Na literatura, o desamparo aprendido tem sido referido no contexto de um modelo

animal de depressão, que defende que, sujeitos submetidos a estímulos aversivos

incontroláveis desenvolvem dificuldades de aprendizagem, diminuindo a frequência de

atividade. No entanto, algumas pesquisas mostraram que os sujeitos pré-expostos a

incontrolabilidade aprendem a resposta de fuga, a depender das propriedades da

contingência de teste como a proximidade da consequência e o controlo discriminativo

(Abreu, 2011).

De acordo com o modelo de Ferster (Abreu, 2011), a depressão é apresentada

como fenómeno complexo, no qual se observa o aumento de respostas e uma

diminuição de outras, sendo que, o depressivo apresentaria perdas de determinados tipos

de atividades controladas por reforço positivo, exercendo efeito antidepressivo. No caso

de uma criança que tenha aprendido a trabalhar muito para ganhar a atenção dos pais

negligentes, poderia diminuir muito a frequência dos comportamentos, dificultando a

obtenção do reforço social. A privação de atenção resultaria da falta de reforços

positivos desenvolvidos pelos pais. Outros comportamentos são mantidos por alguns
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tipos de reforço negativo contribuiriam para uma abordagem passiva na vida.

Comportamentos como queixa crónica (ou ruminações), passividade, irritabilidade,

choro, agitação motora, ideações e tentativas de suicídio, tristeza, entre outros, seriam

comportamentos que aumentariam a frequência por se relacionarem com a cessação de

sentimentos negativos ou situações que os produzem. Assim, no caso dos pais

negligentes, a mesma criança poderia começar a isolar-se no quarto, deixando de

interagir com os amigos ou participar em atividades na escola.

A exposição à violência é um fator importante para o desenvolvimento da pessoa.

Saunders (1987, citado por Lundberg, 1990) apresentou 3 perfis de agressores: (a)

homem geralmente violento que consome álcool, que tem uma atitude tradicional

relativamente ao papel dos géneros e que foi vítima de maus tratos quando criança; (b)

agressor orientado para a família que suprime os seus sentimentos e consome álcool

ocasionalmente; e, (c) uma pessoa emocionalmente volátil que apresenta um elevado

nível de raiva em relação à sua parceira.

Nos programas dirigidos aos agressores e centrados no modelo cognitivo-

comportamental pro-feminista (Pence & Paymar, 1993, citado por Rivett & Rees,

2004), a principal finalidade é que os agressores aprendam a controlar a sua

agressividade e adquiram estratégias para ultrapassar os sentimentos negativos, tais

como: a raiva, os ciúmes, a insegurança e a baixa autoestima, permitindo a

reestruturação das suas distorções cognitivas (Mullender, 2000, citado por Weaver,

2008). Contudo, são considerados limitados por alguns autores, uma vez que:

desvalorizam a incidência das agressões do homem sobre a mulher, encaram os homens

como os agressores e ignoram-no enquanto vítima de possíveis traumas do passado

(Harway & O´Neill, 1999, citado por Rivett & Rees, 2004), e desvalorizam a parte
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emocional dos agressores (e.g., sentimentos de negação profunda, vulnerabilidade),

centrando-se ao nível das cognições (Gadd, 2004, citado por Weaver, 2008). Por outro

lado, o modelo esquema do agressor, também baseado na teoria cognitivo-

comportamental, perceciona o agressor como uma pessoa com comportamentos

defensivos para enfrentar os seus sentimentos de medo e ameaça.

Acerca deste tema Smith (2008) referiu que, a agressão e a raiva individual

diminuem através da mudança desses comportamentos hostis, de si próprios e dos

outros, e que resultam da interação entre as experiências relacionais anteriores na

infância e os significados cognitivos apreendidos nestas experiências.

De acordo com um estudo realizado para testar a eficácia deste modelo, as

interpretações cognitivas são formadas através de 3 elementos, (a) experiências da

infância; (b) predisposições genéticas ou biológicas, e (c) estilos de vinculação e de

aprendizagem. O modelo revelou eficácia na redução de comportamentos agressivos, na

medida em que, através da utilização de técnicas cognitivas e comportamentais, o

agressor é ajudado a modificar as suas cognições relativas aos seus sentimentos de

medo e de ameaça, avaliando e reavaliando as suas próprias emoções (Smith, 2008).

Lisboa, Vicente e Barroso (2005) referiram que a vítima pode sofrer sinais físicos

das agressões e sequelas psicológicas, como o medo, o isolamento social, os

sentimentos de culpabilidade, a dependência emocional, a depressão, a ansiedade

crónica, os sentimentos de vulnerabilidade e de perda de controlo. Nos casos em que a

expressão da violência é menos visível, ou quando as suas manifestações predominam

ao nível da saúde psicológica, a observação é difusa e os instrumentos concetuais e

metodológicos devem estar adaptados para captar e analisar essas dimensões menos

explícitas. Nas mulheres vítimas de violência alguns dos sintomas surgem na forma de
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stress pós traumático, associada à experiência de um acontecimento traumático e

caraterizada pela reexperiência do trauma, bem como, evitamento de estímulos

associados ao incidente e aumento da vigilância (American Psychiatric Association

1994, citado por Lisboa, Vicente & Barroso, 2005).

Segundo Dutton e Goland (1997, citado por Carvalho-Barreto, Bucher-

Maluschkea, Almeida, & DeSouza, 2009), o perfil de vítima caracteriza-se por pessoas

com mais probabilidade de haver controlo e domínio psicológico ou físico, com traços

de baixa autoestima, carentes afetivamente, com algum défice cognitivo, donas de casa

a tempo inteiro ou com timidez excessiva.

Carvalho-Barreto, et al.. (2009), referiam que, estudos sobre mulheres com

dificuldade em abandonar o relacionamento com os companheiros violentos relacionam

esse comportamento com sentimentos de instabilidade, confusão, falta de confiança em

si, angústia, isolamento e dependência do agressor. Constata-se nesses estudos que, as

características pessoais desenvolvidas ao longo do crescimento influenciam o modo

como serão as relações interpessoais. Para Heise (1998, citado por Carvalho-Barreto,

Bucher-Maluschkea, Almeida, & DeSouza, 2009), hábitos e condutas violentas

provenientes de gerações anteriores podem ser transmitidos entre gerações, existindo

várias explicações para essa transmissão, entre as quais, a mais referida na literatura é a

perspetiva da aprendizagem social.

Intervenção Psicológica e Promoção da Saúde no Ensino Superior

O Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais versão IV-TR

(DSM-IV-TR, 2002) tem uma seção dedicada às patologias mais frequentes na infância

e adolescência. A classificação de acordo com a idade na apresentação de uma

perturbação só é indicada por razões de conveniência e não é absoluta. Embora algumas
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das perturbações identificadas nessa seção se iniciem nestas fases de desenvolvimento,

algumas pessoas com esses diagnósticos podem não ser objeto de atenção clínica até à

idade adulta, e não é raro que a infância e a adolescência sejam idade de aparecimento

de diferentes perturbações abordadas noutras seções. De acordo com o DSM-IV-TR

(DSM-IV-TR, 2002), crianças e adolescentes podem apresentar problemas que

requerem atenção clínica que não estejam definidos como perturbação mental, como

sejam, problemas relacionais, problemas relacionados com abuso ou negligência,

funcionamento intelectual estado-limite, problema académico, comportamento

antissocial da criança ou do adolescente, e problema de identidade.

Silveira, Norton, Brandão, e Roma-Torres (2011) referiram a necessidade da

avaliação da personalidade no início da vida académica, pois esta poderia servir para o

acompanhamento psicológico nos períodos de crise pessoal, familiar ou académica.

Acerca da eficácia do apoio psicológico aos estudantes do ensino superior, no fim

do processo terapêutico o paciente em psicoterapia encontra-se significativamente

melhor do que 80% dos pacientes não submetidos a intervenção (entre 40% e 95%),

resultados superiores à ausência de intervenção, às intervenções informais, à remissão

espontânea, às listas de espera e aos grupos de controlo placebo (Lambert & Ogles,

2004, citado por Welling & Vasconcelos, 2008). Os resultados positivos da intervenção

podem dever-se ao fato de em muitos casos (mas não em todos) o problema do baixo

rendimento académico não se dever a causas específicas como a falta de capacidades,

bases ou métodos de estudo, mas ao funcionamento menos adequado do aluno como

pessoa em geral (Welling & Vasconcelos, 2008), bem como, ao facto de no fim da

adolescência a personalidade não estar ainda consolidada e estar em aberto as escolhas

psicossociais de vida como sejam a carreira profissional, a constituição de uma família,
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a definição de um estilo de vida (Dias, 2006). Um estudo realizado por Welling e

Vasconcelos (2008) confirmou que um processo psicoterapêutico tem um efeito

positivo nos resultados académicos dos estudantes, sendo este efeito visível nos exames

feitos 10 semanas após o início do processo psicoterapêutico.

De acordo com Almeida (2001) a “universidade não se pode alhear das

dificuldades vividas pelos jovens nesta sua transição” (p. 205). No estudo de Almeida

(1998) para validação de questionário de vivências académicas para jovens

universitários, conclui-se que, a adaptação ao meio académico e o rendimento são

influenciados por aspetos pessoais, relacionais, institucionais e oportunidades de

desenvolvimento psicossocial. Aspetos como saída de casa e exigências sociais de

maior autonomia por parte do estudante (Ferreira & Hood, 1990; Margolis, 1981, citado

por Almeida, 2001), são exemplos de algumas das dificuldades da transição refletindo-

se em níveis moderados de stress para alguns estudantes ou em situações de crise

adaptativa para outros, sendo que, esta diferenciação reflete, os mecanismos adaptativos

de cada jovem, isto é, o nível de maturidade psicológica.

Neste contexto, a literatura tem privilegiado a saúde mental dos estudantes e os

temas mais frequentes são a ansiedade, o stress e a depressão em contexto académico

(Pereira, Decq Motta, Pinto, Melo, Bernardino, Lopes, Ferreira, Mendes, & Vaz, 2004).

A adaptação à universidade embora normal para os jovens que fazem essa opção

vocacional pode gerar stress (Wintre & Sugar, 2000). Segundo Santos e Castro (1998),

stress é aquilo que resulta quando as trocas entre pessoa e meio ambiente, levam o

indivíduo a “perceber, sentir uma discrepância, que pode ser real ou não, entre as

exigências de uma determinada situação e os recursos do indivíduo, ao nível biológico,

psicológico ou de sistemas sociais” (p. 677).
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O stress é um tema bastante estudado na literatura sobre a saúde dos estudantes do

ensino superior. Existem estudos que demonstram a existência de qualidade protetora

associada à condição de viver na casa dos pais, sendo que os jovens que já a deixaram

mostram níveis mais altos de sofrimento (Seiffge-Krenke, 2006) e de sintomatologia

depressiva (Nguyen, Fournier, Bergeron, Roberge & Barrette, 2005).

Num estudo baseado na perspetiva do desenvolvimento psicossocial de Erikson,

que teve como principal objetivo estudar a relação entre as diferentes tarefas

desenvolvimentais e a ansiedade nos jovens, verificou-se que, a uma resolução das

tarefas psicossociais de forma construtiva corresponde uma menor tendência para a

ansiedade e que o género feminino assume médias mais elevadas na maior parte dos

medos e níveis baixos na confiança básica. O género masculino revela médias mais

elevadas nas características obsessivo-compulsivas (Silva & Costa, 2005).

No contexto atual em que o acesso alargado ao ensino superior aumentou a

população académica, existe também o foco na compreensão do sucesso e rendimento

académico. A questão já não é a de regular o acesso ao “status académico” de uma

minoria restrita, mas assegurar uma formação efetiva de nível superior a uma população

estudantil alargada (Firmino, Lopes, Pinto, Caetano, & Rodrigues, 2008).

Os estudos desenvolvidos em torno do sucesso e rendimento no ensino superior

têm como finalidade contribuir para a criação e implementação de planos de combate ao

abandono e ao insucesso (Firmino et al., 2008), tendendo para delimitar áreas

prioritárias de intervenção e medidas concretas de ação, das quais se destacam:

a) Ações de informação, esclarecimento e orientação aos estudantes

candidatos ao ensino superior;
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b) Desenvolvimento de competências cognitivas e académicas (e.g.,

organização e gestão do tempo, métodos de estudo, autonomia,

autorregulação) e relacionais (intrapessoais e interpessoais)

c) Promoção da saúde psicológica (estabilidade emocional, bem-estar,

motivação, orientação vocacional) e física (prevenção de

comportamentos de risco face a determinado tipo de doenças e

dependências) através de apoio psicológico individualizado de forma

continuada;

d) Estímulo do debate, da reflexão e da partilha de vivências entre

estudantes, professores e instituições de ensino superior;

e) Fomento da inserção dos estudantes nas comunidades académicas

através programas de apoio e de mentorado e realização de atividades

extracurriculares que possibilitam a criação de grupos de partilha de

interesses.

De seguida são apresentados os objetivos que guiaram o estágio curricular.
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Objetivos Propostos

As linhas orientadoras do estágio foram delineadas no início entre a estagiária e a

orientadora do local de estágio, tendo por base as motivações pessoais e profissionais,

bem como, necessidades e caraterísticas da instituição do estágio.

Considerando a diversidade de projetos desenvolvidos na Aventura Social (AS),

foi possível ampliar e direcionar os objetivos para as seguintes áreas: investigação,

promoção da saúde e intervenção psicológica.

Os objetivos definidos para este projeto foram:

 Conhecer e participar nos projetos da AS para a promoção/intervenção

para a saúde da população-alvo;

 Conhecer a população-alvo dos projetos de investigação e intervenção da

AS e do GAP/UTL;

 Participar em artigo científico num dos projetos da equipa da AS;

 Elaborar e apresentar um póster científico;

 Acompanhar dois casos clínicos do Gabinete de Apoio Psicopedagógico

(GAP/UTL) com base nos modelos de Terapias Cognitivo

Comportamental (TCC);

 Conhecer (e aplicar se adequado) as provas psicológicas disponíveis no

GAP/UTL;

 Conhecer a população-alvo do

 Analisar e elaborar a apresentação dos dados das consultas do GAP de

2011 através do software SPSS;

 Participar em eventos para sensibilização/formação do GAP/UTL.
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Método

Para atingir os objetivos propostos foi desenvolvido um percurso metodológico

que reflete as atividades e as escolhas realizadas com vista à promoção das

aprendizagens, contexto e necessidades do local de estágio. De seguida são

apresentados os participantes envolvidos nas atividades, os procedimentos e os

instrumentos e as técnicas aplicadas.

Participantes

No apoio psicológico foram acompanhados três casos clínicos. A atribuição dos

casos foi realizada pela diretora do serviço com base em critérios de triagem, como por

exemplo, a gravidade do problema. Os participantes dos estudos de caso apresentados

neste trabalho são jovens-adultos, estudantes universitários da UTL e do sexo feminino,

e utentes do GAP/UTL, tal como se pode verificar pela Tabela 1.

Tabela 1

Descrição dos Casos Clínicos

No desenvolvimento do estágio foram realizadas outras atividades para a

promoção da saúde através do GAP/UTL (ver quadro de atividades em Anexo B), nas

quais participaram estudantes universitários da UTL, tais como, o Estudo de Follow-up

Caso Motivo do Pedido Hipóteses de Diagnóstico Técnicas e
Instrumentos Intervenção

Caso I
Feminino
22 anos

Estudante
universitária

Baixo rendimento
académico.

Preocupação por
mentir aos pais.

Sintomatologia
depressiva e ansiosa.

Traços de personalidade
dependente e evitante.

Entrevista clínica
Observação Clínica
Prova psicológica:

MMPI

Sessões semanais
individuais: 17

Caso II
Feminino
20 anos

Estudante
universitária

Fim do namoro.
Mudança no estilo de
vida. Problemas em
lidar com amigos.

Sintomatologia ansiosa.
Traços de personalidade:

impulsividade,
agressividade, baixa
autoestima, carência

afetiva
Possível perfil de vítima.

Entrevista clínica.
Observação Clínica

Técnicas de
relaxamento.

Sessões semanais
individuais: 6
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Telefónico (Anexo M), os eventos de divulgação de informação sobre saúde mental e

bem-estar nas faculdades (Anexo H), as reuniões e visitas às residências universitárias.

Para além disso, foi administrada uma ação de formação cujos participantes foram

colaboradores da UTL selecionados pelo fato de estabelecerem contato com os

estudantes através das funções desempenhadas (e.g., conselhos pedagógicos).

Procedimentos

De uma forma geral, o estágio desenvolveu-se em três fases: a primeira fase

correspondeu à iniciação, a adaptação à instituição, à equipa e dinâmica de trabalho

(primeiro mês e meio); a segunda fase foi o desenvolvimento da maioria das atividades

(durou aproximadamente 7 meses); e, a terceira fase que correspondeu ao último mês de

estágio com predomínio na avaliação das atividades iniciadas, na elaboração do

relatório de estágio e na preparação para a continuação dos projetos.

A frequência de presenças no local de estágio ficou-se em 12 horas semanais,

distribuídas por dois dias, as terças-feiras no GAP/UTL e as quartas-feiras no gabinete

da Aventura Social. Sempre que necessário os horários foram ajustados com

conhecimento e acordo das partes. No total foram realizadas 510 horas de estágio

distribuídas por diversas atividades, tal como se pode observar na Tabela 2.

Tabela 2

Distribuição de Horas de Estágio pelas Atividades Realizadas

Com a finalidade de atingir os objetivos propostos, as expetativas e as motivações

face ao estágio, foram propostas atividades nas seguintes áreas: (1) apoio psicológico no

Investigação e
tarefas de apoio

Promoção Psicoterapia de apoio Supervisão Outras
atividades

Total

200 horas 100 horas 50 horas (sessões)
50 horas (transcrição e análise)

40 horas 70 horas 510h
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GAP/UTL, (2) promoção da saúde, direcionadas para os estudantes da UTL, e

colaboradores da UTL, no âmbito do GAP/UTL e Espaço UTL Saudável), e (3)

investigação e atividades de apoio à equipa nos projetos da Aventura Social (Anexo B).

Relativamente ao apoio psicológico, as sessões foram realizadas no horário do

serviço do GAP/UTL, entre as 10h e as 17h00. O acompanhamento psicológico

organizou-se de acordo com os objetivos e os procedimentos identificados na Tabela 3.

Tabela 3

Estrutura do acompanhamento psicológico

Sessões Objetivos Procedimentos
Sessão
inicial

Triagem do caso clínico.
Apresentação dos serviços.
Encaminhamento do utente.

Entrevista clínica.
Observação clínica.

1 Conhecer o motivo do pedido e outras queixas.
Identificar as expetativas.
Estabelecer o contrato terapêutico com a participação da
paciente (i.e., custos, importância dos trabalhos de casa entre
as sessões e confidencialidade).
Iniciar a relação terapêutica.

Entrevista clínica.
Observação clínica.
Anamnese.

2 – 4 Recolher dados para a anamnese e conhecer a história de
vida (dados pessoais, história familiar e antecedentes
pessoais).
Avaliação psicológica.

Anamnese.
Provas psicológicas.
TPC – Problemas atuais
(hierarquia).

5 – 6 Listar os problemas principais percebidos (em conjunto).
Definir os objetivos terapêuticos de curto e longo prazo.
Hierarquia dos problemas com base nos domínios
funcionamento ocupacional, relações familiares, relações
interpessoais, saúde física e comportamental e
comportamentos de risco.

Hipóteses de diagnósticos.
Plano terapêutico: objetivos
de curto e longo prazo.
TPC.

7-12 Focar nos problemas, auxiliar a encontrar alternativas e
soluções, aumentar as capacidades de coping e diminuir a
sintomatologia.

Técnicas de entrevista.
Técnicas de psicoterapia de
apoio.
Tríade cognitiva.
TPC.

Sessões
seguintes

Avaliar e aumentar a autonomia do utente.
Verificar os recursos adquiridos/desenvolvidos.
Reavaliar.

Avaliação da sintomatologia
através do questionamento
socrático.
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A sessão inicial antecedeu a primeira sessão e compreendeu a apresentação da

utente e introdução da psicóloga destacada para realizar o acompanhamento

psicológico, na presenta da diretora do serviço.

De um modo geral, a estrutura das sessões considerou os seguintes aspetos:

construção de uma agenda para cada sessão, com foco nos principais acontecimentos da

semana, outras questões abordadas pela paciente, atualização de dados (nomeadamente,

os que se relacionam com os problemas identificados) e nos objetivos terapêuticos

estabelecidos. Em todas as sessões foi feita a validação do humor por questionamento e

observação clínica, indicação dos principais acontecimentos da semana, análise e

devolução dos trabalhos realizados e evolução do estado do utente, e todas terminaram

com o questionamento sobre algum tema que involuntariamente tivesse sido omitido ou

importante para partilhar na sessão.

A avaliação psicológica da pessoa foi operacionalizada através dos dados

recolhidos pela entrevista clínica, anamnese, observação clínica, e prova psicológica. Os

resultados do MMPI foram integrados juntamente com os restantes recolhidos.

Na realização da lista de problemas, foi privilegiada a hierarquia dos problemas

baseada nos seguintes domínios de funcionamento: ocupacional (escola, trabalho, lazer),

relações familiares (grupo de apoio primário), relações interpessoais (amigos, relações

íntimas, envolvimento social), saúde física e comportamental (problemas médicos,

nutrição, exercício, medicação ou substâncias várias) e comportamentos de risco

(álcool, drogas, sexo, perigo e/ou conflito). Considerou-se como critérios de prioridade

a intensidade do problema e a influência no funcionamento da pessoa, incidindo a

atenção nos aspetos que incapacitam ou são mais disfuncionais.
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A análise de dois casos clínicos foi realizada através do método estudo de caso,

ambos interpretados de acordo com as teorias e modelos teóricos estudados, com ênfase

nas teorias cognitivo-comportamentais para compreender, avaliar e direcionar a

intervenção terapêutica.

Para a promoção da saúde dos estudantes universitários foram desenvolvidas

atividades de sensibilização para a importância da saúde mental no sucesso académico,

elaborados e divulgados materiais com conteúdos sobre temas de saúde direcionados

para o jovem-adulto (e.g., violência no namoro, gestão de stress) (Anexo I), e outros no

contexto académico (e.g., métodos de estudo, adaptação e preparação para exames).

Das atividades desenvolvidas neste âmbito, salientam-se os dois eventos

realizados no IGEG e no ISCSP (Anexo H), que consistiram na criação de quiosque

durante dois dias num espaço interior da faculdade e de passagem dos estudantes, com a

finalidade de divulgar os serviços do GAP/UTL, esclarecer questões relacionadas com o

apoio psicológico promovido, contribuir com informação acerca da saúde física e

mental do jovem-adulto, sensibilizar para os problemas mais frequentes no contexto o

universitário e recolha da opinião dos alunos, através de questionário acerca de temas

para workshops ou outros do interesse da população-alvo.

Para além disso, foi realizada uma comunicação por convite na semana da saúde

do ISCSP acerca do stress (Anexo G). O tema foi selecionado de acordo com a

sintomatologia mais frequentes dos utentes do GAP/UTL, respostas dos estudantes

recolhidas e revisão de literatura sobre saúde dos estudantes universitários.

Iniciou-se o planeamento e desenvolvimento de um plano terapêutico de grupos

de apoio sobre stress para estudantes universitários, criação de material de divulgação
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(Anexo I), sendo o próximo passo a discussão do programa com especialistas na saúde

dos adolescentes e jovens-adultos prevista para Setembro.

Foram realizadas visitas a residências de estudantes da UTL para: estabelecer

contato com os responsáveis da comissão de residentes, divulgar os serviços do

GAP/UTL, identificar os problemas mais frequentes nestes espaços e, por fim, entregar

e afixar informação (e.g., cartazes e folhetos) sobre saúde dos jovens-adultos e com os

contatos do GAP/UTL. Privilegiou-se a participação em reuniões com a comissão de

residentes para organizar as visitas e conhecer os elementos. Estas ações contribuindo

para estabelecer uma relação mais próxima com os profissionais do GAP/UTL.

Para além destas atividades, foram realizadas ações de apoio, promovidas pelo

GAP/UTL, para a organização da ação de formação para colaboradores das faculdades

da UTL, que mantêm contato com os estudantes universitários. Dessas atividades

destacam-se: a elaboração do programa e convite, a comunicação com os participantes,

e criação de questionário para recolha de opinião/sugestões (Anexo J).

As atividades na área da investigação ocuparam um papel importante no estágio e,

entre as atividades desenvolvidas (Anexo B) destaca-se a participação em duas

publicações (ver Anexo K), através de revisão de literatura, análise qualitativa de dados,

redação do artigo/capítulo, bem como, participação no processo de publicação (e.g.,

revisão do artigo).

Neste âmbito, foi realizada a comunicação do artigo “Dez anos de Escolhas em

Portugal: quatros gerações, uma oportunidade”, foram desenvolvidas ações para a

elaboração da apresentação e salienta-se a participação como oradora na comunicação

em público (Anexo G). Foi elaborado e apresentado póster científico no III Congresso
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Internacional da Criança e do Adolescente (Anexo L), intitulado “O psicólogo clínico

na saúde dos jovens: investigação, prevenção e intervenção”.

Outras atividades

Para além das atividades referidas, foi dada enfâse ao contato com o

conhecimento e participação em eventos na área da psicologia clínica, tais como,

presença na I Conferência da Revista de Psicologia na Atualidade (Universidade

Lusíada), no III Congresso Internacional da Criança e do Adolescente (Universidade

Lusíada), participação em grupo delphi sobre o estudo e intervenção na saúde das

crianças e jovens, e frequência no Seminário de Estudo de Caso e Seminário sobre

Projeto Tempest (Anexo B).

Instrumentos

Nos casos de acompanhamento psicológico procedeu-se à recolha de dados

através da anamnese (ver Anexo C) que incidiu em áreas, tais como, dados pessoais e

identificação do estabelecimento de ensino; motivo do pedido, auscultação das queixas

atuais e atual medicação; história familiar e possíveis doenças na família, antecedentes

pessoais, personalidade, história da doença atual e diagnóstico.

A psicoterapia de apoio foi realizada através das técnicas entrevista clínica do tipo

semidirecta, e da observação clínica. Inicialmente a entrevista teve como finalidade a

recolha dos dados anamnésicos, tendo depois desempenhado as funções diagnóstica e

terapêutica. Depois das primeiras quatro sessões, as restantes foram orientadas para os

objetivos terapêuticos e também para temas identificados com para dar continuidade ao

conhecimento sobre a pessoa, alguns transportaram das sessões anteriores, e outros

foram introduzidos de acordo com o contexto e realidade da pessoa. Foram
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privilegiadas as técnicas de entrevista questionamento, reflexão, reformulação,

exploração e silêncio.

A observação clínica visou a recolha de dados da pessoa, tais como, a imagem, a

postura, o aspeto cuidado/não cuidado, e o comportamento não-verbal, que incluiu, os

gestos e outros sinais para identificar o estado de humor, a motivação e interesse nas

sessões.

Em todas as sessões procedeu-se à verificação do estado de humor ou ansiedade

dos participantes através do questionamento e observação clínica, no sentido de

identificar o estado atual e evolução da saúde da pessoa.

Procedeu-se à escolha de um instrumento de avaliação psicológica para apoiar a

compreensão da personalidade da pessoa, bem como, a avaliação psicológica, o

diagnóstico e o plano terapêutico. Esta prova foi aplicada no caso clínico I.

O estudo da personalidade relaciona-se com a finalidade de compreender as

estratégias de coping da pessoa, o modo de funcionamento, e também pela pertinência

de adequação da fase de vida dos participantes, sendo que, de acordo com Dias (2006),

a personalidade do jovem-adulto ainda não está consolidada, e como referiram Silveira,

Norton, Brandão, e Roma-Torres (2011) a necessidade da avaliação da personalidade no

início da vida académica prende-se com a sua utilidade no acompanhamento

psicológico nos períodos de crise pessoal, familiar ou académica.

A prova selecionada para avaliar possíveis perturbações de personalidade foi o

Inventário Multifásico de Personalidade de Minnesota (MMPI), constituído por 550

itens, distribuídos em cartões, agrupados em 21 temas distribuídos por diferentes

categorias nosológicas (escalas): escala hipocondria – Hs (1), escala depressão – D (2),

escala histeria – Hy (3), escala psicopatia – Pd (4), escala masculinidade/feminilidade –
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Mf (5), escala paranoia – Pa (6), escala psicastenia – Pt (7), escala esquizofrenia – Sc

(8), escala hipomania – Ma (9), e, por fim, a escala introversão/extroversão – Si (0).

Inclui três escalas de validade L, F e K. Dependendo da elevação das escalas de

validade e da sua conjugação na definição do perfil específico, procura-se perceber o

esforço da pessoa para causar uma boa impressão de si, uma atitude defensiva ou uma

grave perturbação do comportamento. Por forma a garantir a validade do perfil foram

analisadas as Hipóteses de Vicent.

Esta prova deve ser aplicada a pessoas com idade igual ou superior a 16 anos e

escolaridade de pelo menos 6 anos completos. A prova não tem limite de tempo e é

referido no seu início que não existem respostas certas ou erradas. Em termos de

procedimentos, o conjunto de 550 cartões são divididos em 4/5 pilhas ao acaso e

expostos na frente da pessoa, juntamente com duas folhas, uma com a categoria

“verdadeiro” e outra com “falso”. Depois é pedido à pessoa que leia as afirmações e

coloque cada uma em cada categoria.

Para a intervenção psicológica foi aplicada a técnica dos trabalhos de casa, o role-

play, análise e resolução de problemas, comunicação assertiva, análise das vantagens e

desvantagens e planeamento e métodos de estudo. Os trabalhos de casa foram sugeridos

com a finalidade de identificar os problemas atuais, analisar e resolver problemas,

recolher dados sobre pensamentos e crenças, emoções e comportamentos, e promover a

aprendizagem de métodos de estudo e gestão de tempo.

Após a apresentação do método deste trabalho, segue-se a apresentação de dois

casos clínicos através do estudo de caso.
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Conclusão

Os objetivos inicialmente propostos foram cumpridos, tendo sido desenvolvidas

atividades nas três áreas relacionadas entre si: investigação, promoção da saúde e

intervenção psicológica.

Escolha do local de estágio foi realizada pela oportunidade de contatar com

diferentes níveis de intervenção da psicologia clínica e aprofundar os conhecimentos

nas teorias do modelo cognitivo-comportamental.

Uma das questões que motivaram este trabalho foi perceber a importância da

intervenção psicológica na fase de vida do jovem-adulto, ou seja, até que ponto é

frutífero intervir entre o fim da adolescência e o início da vida adulta. A revisão de

literatura realizada e, acima de tudo, as atividades desenvolvidas no GAP/UTL

permitiram concluir que, a intervenção psicológica nesta fase revelou-se eficaz e

significativa.

De um modo geral, a experiência revelou-se fundamental contribuindo, por um

lado, para compreender a importância da função de investigador para o desempenho do

papel do psicólogo clínico e integrado numa equipa multidisciplinar experiente, e por

outro lado, para iniciar a prática em psicoterapia de apoio.

Ao nível da investigação, foi possível cumprir com o esperado, e ainda prestar

apoio noutras atividades, resultando na participação em duas publicações, um capítulo

num livro sobre competências acerca dos comportamentos de violência autodirigda (a

qual está publicada online pela editora Placebo) e um artigo científico sobre resiliência

nas crianças e jovens, aceita para publicação. A solicitação em atividades relacionadas

com esta área foram as mais frequentes e a sua participação contribuiu para desenvolver

competências relacionadas com o trabalho em equipa e a interajuda.
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Em termos de promoção para a saúde, foi realizado um programa para grupos de

apoio dirigido a estudantes universitários. O próximo passo previsto é a discussão do

mesmo com peritos. Pela dificuldade em obter a adesão dos estudantes universitários e

por questões de horário académico e sobreposição de projetos, decidiu-se adiar a

realização e prevê-se iniciar o programa no GAP/UTL a par do início do novo ano

letivo. A continuação do projeto privilegia a participação dos alunos do primeiro ano

para facilitar o processo de adaptação à mudança.

As visitas às faculdades revelaram-se importantes pelo contato direto com os

estudantes e pela oportunidade em estabelecer um contato informal. Esta população é

dinâmica, ativa, rápida na aprendizagem e informada, e pelas suas características

representou um desafio. Embora a atitude geral dos estudantes seja de distância, a

mesma não se verifica quando os abordamos e revelaram abertura para receber

informação, fazer perguntas e o nível de curiosidade revelou-se elevado. Sugere-se que

o GAP/UTL privilegie estes eventos para promover o contato com a população

universitária.

Neste contexto salienta-se a importância dos gabinetes como o GAP/UTL

contribuir com alternativas de apoio psicológico. A utilização da tecnologia é uma

tendência cada vez maior. O tempo na internet e nas redes sociais ocupam um lugar de

destaque nas vidas e ocupação do tempo de lazer dos estudantes universitários. Sugere-

se a dinamização do GAP/UTL através da internet, de forma a manter um canal

permanente de contato para a promoção da saúde.

Após esta experiência, considera-se importante o contato com outros gabinetes

psicopedagógicos em contexto universitário, a operar em Portugal e no estrangeiro, para
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conhecer novas práticas e perceber a tendência deste população-alvo em permanente

mudança e modernização.

Nos dois casos clínicos apresentados a família e as práticas parentais

desempenharam um papel importante para perceber os padrões de afeto e de

comportamentos das jovens. Em simultâneo com a personalidade, sugere-se a

importância destes dois indicadores para a compreensão e intervenção psicológica nesta

população-alvo, no conjunto de outros fatores, como sejam todos os outros que se

revelem importantes para promover o apoio psicológico e consequente bem-estar.

A avaliação psicológica através da aplicação do MMPI, em conjunto com as

restantes técnicas de recolha de dados, permitiu consolidar os diagnósticos. Em nenhum

dos casos se verificou o diagnóstico de perturbação, somente sintomatologia depressiva,

ansiosa e traços de perturbação que condicionam o padrão emocional, relações

interpessoais de forma negativa. Os problemas psicossociais dos estudantes

universitários revelam as dificuldades dos jovens-adultos, não significando a presença

de quadro clínico com perturbação ou patológico. O contexto em que a pessoa vive, em

conjunto com os resultados da avaliação psicológica, não perdendo de vista tudo o que

foi possível observar em gabinete, são aspetos importantes no diagnóstico e

desenvolvimento do processo terapêutico.

Salienta-se a importância do estudo da personalidade nesta população-alvo, pelos

seguintes motivos, desenvolvimento da personalidade ainda por concluir e importância

dos traços de personalidade para conhecer o jovem-adulto e ajudá-lo no processo de

autoconhecimento. A aplicação da prova MMPI revelou limites, nomeadamente, ao

nível da informação que era esperada sobre o perfil de personalidade, tendo ficado

aquém. Sugere-se a exploração de outras provas de avaliação da personalidade.
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Um dos limites principais no desempenho do acompanhamento psicológico

relaciona-se com a dificuldade em dirigir as sessões, resultando da inexperiência. A

tendência é para melhorar o cumprimento dos objetivos e separação do material

essencial do acessório, contudo esse é um trabalho que precisa de mais prática.

Em termos de aprendizagem, salienta-se a importância do registo da informação

recolhida através do questionamento, das restantes técnicas da entrevista clínica e,

principalmente, da observação clínica. Esta última revelou-se eficaz e privilegiada para

decidir sobre os diagnósticos e avaliação psicológica. Tal como referiram Pedinielli e

Fernandez (2008) “convencidos de que a escuta paciente de um sujeito, o relato da sua

história, a captação da sua subjetividade, têm maior valor heurístico, instrutivo e

significativo, do que as abstrações quantitativas baseadas em aspetos superficiais sem

ligação ao sujeito” (p. 10).

O desenvolvimento deste trabalho implicou a procura permanente de teorias e

modelos, na tentativa de compreender os fenómenos e fundamentar todo o trabalho. Isso

revelou-se importante para compreender a amplitude do conhecimento científico e a sua

capacidade e utilidade prática. A psicoterapia de apoio revelou-se eficaz, juntamente

com a terapia cognitivo-comportamental, com predomínio das teoria cognitivas de

Aeron  e Judith Beck, e a formulação comportamental e cognitiva, apresentada por

Gonçalves (2004).

Para além disso, salienta-se a oportunidade de participar em duas comunicações,

pondo à prova a capacidade de síntese e domínio da autoconfiança e ansiedade. Estas e

outras atividades não previstas no início do estágio permitiram desenvolver novas

competências revelaram-se mais valias no crescimento pessoal e profissional.
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Os autores Deleon, Hagglund, Ragusea, & Sammons (2003) referiram que,

embora a história da psicologia tenha apenas um século e a psicologia clínica metade

dessa vida, “yet the scope of psychology’s impact on the culture has already expanded

beyond the dreams of its founders” (p.551).
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Reflexão

Ao fim de dois anos de formação, esta experiência é de todas a experiência

aguardada com mais expetativa, por questões académicas, profissionais e

desenvolvimento pessoal.

Considero que, ser uma profissional envolve três aspetos: eu, outros e a

instituição.

Eu. A escuta ativa foi o maior desafio. A dificuldade não residiu na escuta em si,

mas na disponibilidade mental total, ou seja, a criação do espaço para o outro, para

receber e contribuir com atenção e análise clínica. O silêncio revelou-se de uma grande

riqueza para promover esse espaço. Outros dos objetivos foi conseguir acompanhar as

pessoas no seu ritmo, pois cada pessoa tem a sua própria dinâmica, hábitos e atitudes.

Outros. O contacto profissional com os outros é importante, pondo em evidência,

as competências de comunicação, a capacidade de lidar com opiniões diferentes, a

integração numa equipa já formada e coesa e trabalhar em equipa, ser capaz de trabalhar

com pessoas com conhecimentos e níveis diferentes.

A instituição. Entender a instituição e as implicações na comunidade foi muito

importante para a visão do todo e me sentir e manter motivada.

No continuo, gostaria de salientar o entusiasmo presente neste estágio que é o

corpo de um objetivo pessoal, bem como, a oportunidade por dar e receber da equipa e

dos profissionais com quem contatei.

Em termos de competências, considero que a capacidade de análise e reflexão

foram trabalhadas e a experiência profissional noutras áreas revelam-se importantes

para o início de um percurso na área da saúde, na qual gostaria de manter o foco na

pessoa e no seu bem-estar.
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A avaliação é positiva, havendo ainda muito trabalho para fazer e muitas

aprendizagens para realizar. Um dos principais resultados traduziu-se pela oportunidade

de iniciar um estágio de seis meses na Aventura Social, com atribuição de bolsa pela

Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), através do qual é esperado dar

continuidade às atividades iniciadas para a promoção da saúde nas faculdades da UTL,

participar na organização e desenvolvimento da do evento RICHE GA Lisbon

(Research Inventory for Child Health in Europe - General Assembly) previsto para

Novembro 2012, permitindo o contato com uma equipa de investigação internacional e

conteúdos com interesse para a área profissional, bem como, prolongar a experiência no

apoio psicológico no GAP/UTL.

Resgatando Asch (1946, citado por Caetano, 2000) das aprendizagens em

psicologia social, considera-se importante relembrar que, para criar uma impressão de

alguém não são necessários muitos dados de forma direta, através da interação e

observação do comportamento verbal e não-verbal, e indireta, através das opiniões de

outros. Porém como salientaram Kellerman e Burry (2007), a formação de impressões

do psicólogo tem uma finalidade clínica, foca-se no discurso, humor e detalhes do

comportamento para gerar hipóteses, e coordena-se com os resultados das provas de

avaliação psicológicas para validar essas hipóteses, ou seja, tem uma natureza

diagnóstica.

Antes de terminar, enfatizo a importância da investigação e da procura do saber

por parte do Psicólogo Clínico no seu percurso, citando Lightner Witmer que no início

do séc. XX referiu acerca do que é esperado do psicólogo clinico enquanto contribuinte

para a ciência: “discover the relation between cause and effect in applying the various
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pedagogical remedies to a child who is suffering from general or special

retardation“ (1907, citado por Page & Stritzke, 2006, p. 2).

A procura do saber abre as portas para o conhecimento e para manter o interesse e

curiosidade sobre o humano.

Que esta reflexão seja a confirmação de que aprendemos a nadar na água.
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Anexo A

Anexo A - Organigrama da Aventura Social



Organigrama da Aventura Social
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Anexo B

Tabela de atividades do estágio: investigação e promoção



Tabela 1 - Atividades do Estágio em Investigação

Área Atividades
Investigação - Elaboração e apresentação de póster científico O psicólogo clínico na saúde dos

jovens: investigação, prevenção e intervenção no III Congresso Internacional da
Criança e do Adolescente, Universidade Lusíada de Lisboa.
- Participação em capítulo de livro Jovens e comportamentos de violência autodirigida,
publicado em livro Aventura Social: Promoção de Competências e do Capital Social
para um Empreendedorismo com Saúde na Escola e na Comunidade (publicada
formato digital pela editora Placebo), através de pesquisa bibliografia e revisão de
literatura sobre o tema “violência autodirigida” na literatura portuguesa e internacional.
- Participação em artigo Dez anos de Escolhas em Portugal: quatros gerações, uma
oportunidade? (aceite para publicação na revista online Psicologia Saúde e Doenças),
através da elaboração da introdução e enquadramento teórico, análise qualitativa dos
dados, através de análise de conteúdo a 365 discursos, saturação e identificação de
novas categorias, com base no Modelo Conceptual da Resiliência e Desenvolvimento
na Adolescência de Benard, e apoio à revisão do artigo.

Apoio à
investigação

- Preparação da Apresentação de Publicações HBSC (16 de Março) em Teatro Ibisco,
através de participação em reuniões para organização do evento, apoio na organização
de materiais e logística.
- Recolha de dados e listagem de publicações internacionais de acordo com Impact
Fator, e criação de ferramenta de apoio para consulta da equipa.
- Organização de referências bibliográficas da equipa Aventura Social.
- Preparação do “General Assembly of RICHE”, através da participação nas reuniões e
apoio logístico.



Tabela 2 - Atividades do Estágio na Promoção da Saúde e GAP/UTL

Área Atividades
Promoção de

saúde
- Realização de quiosques em faculdades: ISEG (Novembro), ISCSP (Fevereiro), com
o objetivo de sensibilizar para a importância da saúde mental nos estudantes do ensino
superior, divulgar o GAP/UTL e Espaço UTL Saudável, entregar folhetos com
informação sobre temas da saúde dos jovens-adultos (stress, violência no namoro,
métodos de estudo, adaptação), esclarecimento de dúvidas, recolha de opinião sobre
temas de interesse dos estudantes sobre saúde para futuros workshops e/ou grupos de
apoio.
- Realização de visita às residências, com o objetivo de garantir a afixação de material
de divulgação do GAP/UTL e do Centro Médico, conhecer a dinâmica dos espaços e
favorecer a comunicação entre GAP/UTL e comissão de residentes.
- Participação em reunião com elementos da comissão de residências e colaboradores
dos SAS, com vista a fomentar a comunicação entre GAP/UTL e residências, divulgar
a organização de Grupos de Apoio sobre Gestão de Stress (previstos para o novo ano
letivo), organizar as visitas e contatar com as principais problemáticas apresentadas
pelos estudantes e vividas nas residências (5 de Junho 2012).

Apoio
(promoção da

saúde)

- Participação na organização da ação de formação Fatores Psicossociais de Proteção e
Risco na Universidade: Gestão de Stresse, Consumos e Sexualidade (1 de Março e 25
de Maio), elaboração do programa, organização dos participantes e apoio logístico.
- Realização do Estudo de Follow-up Telefónico no GAP/UTL, para recolha de dados
dos utentes que iniciaram acompanhamento psicológico em 2011 e que abandonaram o
apoio sem aviso. Perceber o estado da saúde mental e se existe poio psicológico
alternativo.
- Elaboração de folhetos sobre stress, grupos de apoio, preparação para exames.
- Elaboração de programa para grupos de apoio sobre stress e métodos de estudo, com
base na revisão de literatura. Próxima fase, realização de focus grupo para avaliação do
programa por grupo de especialistas em intervenção psicológica em grupo. Realização
de folheto e mini cartaz.
- Análise e apresentação dos dados das consultas do GAP de 2011 através do software
SPSS.
- Contato com Associação de Estudantes da UTL, Concelhos Pedagógicos,
Residências, para criar rede de comunicação para fomentar a divulgação do GAP/UTL
e a proximidade à população-alvo.

Comunicações - Participação por convite no seminário A Saúde em Portugal: racionalização, ISCSP,
23 de Abril, tema Que Stress!.
- Participação na conferência Fazer escolhas com o Escolhas, ISCSP, 19 de Junho, na
comunicação do artigo Dez anos de Escolhas em Portugal: quatros gerações, uma
oportunidade?.
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Anexo C

Ficha de Anamnese do GAP/UTL
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Anexo D

Resumos das Sessões, Caso I
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Anexo E

Relatório da Avaliação Psicológica, MMPI – Caso I
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Anexo F

Resumo das Sessões – Caso II
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Anexo G

Comunicações
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Margarida Gaspar de Matos, UTL, Projeto Aventura Social

Celeste Simões, UTL, Projeto Aventura Social

Isa Figueira, UTL, Projeto Aventura Social

Pedro Calado, Diretor Nacional do Programa Escolhas

25 anos 

AVENTURA SOCIAL
1987- 2012

Aventura Social
& 

Risco
(Cercis, hospitais, 

Tutelares de menores; prisões,
migrantes, pobreza, EER..)

Aventura Social 
& 

Saúde
(HBSC, Kidscreen,

Tempest, 
Riche, Ysex_violence=.)

Aventura Social 
na 

Comunidade
(DICE, escolas, autarquias, 

CPLP, Alcuehealth; 
Ridesmal)

365 365 365 365 

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

ANALISARANALISARANALISARANALISAR

Quando se referem ao Quando se referem ao Quando se referem ao Quando se referem ao 

ESCOLHAS, falam de quê?ESCOLHAS, falam de quê?ESCOLHAS, falam de quê?ESCOLHAS, falam de quê?

( jovens, famílias, técnicos, ( jovens, famílias, técnicos, ( jovens, famílias, técnicos, ( jovens, famílias, técnicos, 

parceiros)parceiros)parceiros)parceiros)

ANALISARANALISARANALISARANALISAR
- Segurança

- Amor

- Pertença

- Respeito

- Domínio

- Desafio

- Poder

- Significado

Escola

- Relações de afecto com adultos

- Expectativas elevadas

- Participação significativa

Casa

- Relações de afecto com adultos

- Expectativas elevadas

- Participação significativa

Comunidade

- Relações de afecto com adultos

- Expectativas elevadas

- Participação significativa

Pares

- Relações de afecto 

- Expectativas elevadas

- Cooperação e 

comunicação

- Empatia

- Resolução de 

problemas

- Auto-eficácia

- Auto-conhecimento

- Objectivos e 

aspirações

Resultados 
positivos nas 

áreas da saúde, 
social e 

académica

Necessidades Recursos externos Recursos internos

Y

Modelo Conceptual do 

Desenvolvimento na Adolescência

Bonnie Benard (2000)
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FamíliaFamíliaFamíliaFamília Escola

ParesParesParesPares Comunidade

AdolescenteAdolescenteAdolescenteAdolescente

VulnerabilidadeVulnerabilidadeVulnerabilidadeVulnerabilidade

Quando se referem ao Quando se referem ao Quando se referem ao Quando se referem ao 

ESCOLHAS, falam de quê?ESCOLHAS, falam de quê?ESCOLHAS, falam de quê?ESCOLHAS, falam de quê?

(jovens(jovens(jovens(jovens, famílias, , famílias, , famílias, , famílias, 

técnicos, parceiros)técnicos, parceiros)técnicos, parceiros)técnicos, parceiros)

ANALISARANALISARANALISARANALISAR

a) Identificar os recursos internos e externos percebidos pelos jovens

após participação nos projetos do Programa Escolhas

b) compreender a o impacto desta participação nos vários

contextos da vida dos jovens;

1. AMOSTRA

crianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovens
149149149149

familiaresfamiliaresfamiliaresfamiliaresfamiliaresfamiliaresfamiliaresfamiliares
40404040

técnicostécnicostécnicostécnicos
126126126126

técnicostécnicostécnicostécnicos
126126126126

parceirosparceirosparceirosparceiros
50505050

parceirosparceirosparceirosparceiros
50505050

365 participantes

3. ANÁLISE DE DADOS

•Análise de conteúdo

•Confirmação de categorias com 

base no modelo

Modelo Conceptual da 

Resiliência e Desenvolvimento 

na Adolescência (Benard, 2007).

2. PROCEDIMENTOS 

Metodologia qualitativa na análise da 

informação – análise de depoimentos

4. RESULTADOS

Os resultados são apresentados através de categorias de 

análise. 

Contem extratos do discurso dos próprios participantes: 

jovens, famílias, técnicos e parceiros.
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CATEGORIZAÇÃO da auto-percepção

A) Capacidade de cooperação e comunicação

B) Empatia

C) Resolução de problemas

D) Auto-eficácia

E) Auto-conhecimento

F)Objetivos e aspirações

crianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovens
149149149149

crianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovens
149149149149

“Hoje estamos unidos em prol de um objetivo: aprendermos uns com 
os outros.” (p.15)

“Agora até consigo expressar os meus 
sentimentos … e esforçar-me mais para 
alcançar os meus objetivos.” (p.16)

A) Capacidade de cooperação e comunicaçãoA) Capacidade de cooperação e comunicação

B) EmpatiaB) Empatia

“Aprendi a pôr-me no lugar do outro, 
a respeitar as outras culturas e até a 
falar uma nova língua.” (p.45)

“Gosto também de poder ajudar quem precisa mais do que eu… 
ajudar é uma experiência inesquecível.” (p.10)

crianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovens
149149149149

C) Resolução de problemasC) Resolução de problemas

“Atualmente, consigo resolver mais 
facilmente os problemas, sou uma pessoa 
mais extrovertida, animada, sociável.” 
(p.25)

“Para além do apoio na escola, ajudou-me a lidar com os 
problemas insuportáveis que tinha em casa e a entrar num 
caminho mais promissor a nível profissional.” (p.40)

crianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovens
149149149149

D) Auto-eficáciaD) Auto-eficácia

“O “Intercool” ajudou-me a 
descobrir que a escola pode ser 
mais fácil do que parece.” (p.18)

“Evoluí como pessoa e sou hoje bastante autónomo a tomar 
as minhas decisões, assim como a tratar das burocracias que 
enfrentamos diariamente.” (p. 13)

crianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovens
149149149149

E) Auto-conhecimentoE) Auto-conhecimento

“Se hoje sou uma pessoa melhor, com 
personalidade forte, valores sólidos e 
conhecimentos, é devido à ação do 
Escolhas.” (p.27)

“Aprendi que, só através de esforço pessoal, quer a estudar, quer a 
trabalhar, se consegue ser alguém na vida.” (p.7)

crianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovens
149149149149
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F) Objetivos e aspiraçõesF) Objetivos e aspirações

“O projeto apostou em mim e isso deu-
me perspetiva na vida, assim como um 
olhar mais aberto para o mundo.” 
(p.27)

“Eu estou a batalhar por um futuro melhor, pois estudo e 
trabalho e, em paralelo, participo como voluntário em projetos 
de ação social.” (p.7)

crianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovens
149149149149

“As mudanças sociais na zona são visíveis: os pais estão mais 
presentes na vida dos seus filhos, o comportamento de algumas 
crianças e jovens melhorou, todos podem ter acesso aos estudos, 
novas perspetivas e objetivos de vida.”(p.24)

“Devo muito ao projeto por me ter ajudado a 
ver a vida de uma forma mais clara pelos 
intercâmbios que me deram a conhecer e 
regiões diferentes, contribuindo para o meu 
crescimento pessoal.” (p.20)

“Esta é a minha segunda casa, pois sempre 
fizeram muito por mim…” (p.11)

crianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovenscrianças e jovens
149149149149Novas oportunidadesNovas oportunidadesNovas oportunidadesNovas oportunidades

Participação social Participação social Participação social Participação social 

Novas redes sociais de apoioNovas redes sociais de apoioNovas redes sociais de apoioNovas redes sociais de apoio

Envolvimento dos familiares promove:Envolvimento dos familiares promove:

C.Possibilidade de participação  do jovemC.Possibilidade de participação  do jovem

A.Promoção das relações afetivas entre pais e filhos A.Promoção das relações afetivas entre pais e filhos 

B.Criação de expetativas positivas dos pais face ao futuro dos filhos B.Criação de expetativas positivas dos pais face ao futuro dos filhos 

familiaresfamiliaresfamiliaresfamiliaresfamiliaresfamiliaresfamiliaresfamiliares
40404040

A.Promoção das relações afetivas entre pais e filhos A.Promoção das relações afetivas entre pais e filhos 

“Isso nota-se em tudo, até na relação com os meus filhos… 
aprendi a conversar com eles e a ter mais calma.” (p.147)

“Aprendi a ser boa mãe e a estar mais atenta 
aos problemas deles.” (p.153)

Na relação com o meu filho tudo corre melhor… 
eu mudei também… procuro estar mais presente 
e estudar com ele.” (p.152) familiaresfamiliaresfamiliaresfamiliaresfamiliaresfamiliaresfamiliaresfamiliares

40404040

B.Criação de expetativas positivas dos pais face ao futuro dos filhos  B.Criação de expetativas positivas dos pais face ao futuro dos filhos  

“A minha filha frequentou o projeto Percursos Integrados e é agora 
Dinamizadora Comunitária do Projeto. Dá-me muito orgulho ver esta 
evolução.” (p.149)

“Quero que na vida dos meus filhos não falte afeto e 
bons valores. Vou lutar por isso!” (p.153) 

“As famílias são estimuladas a serem mais independentes e, por 
sua vez, a transmitir uma postura mais confiante e segura aos 
filhos, educando-os com mais regras e a definir objetivos.” 
(p.143) 

“Todas as atividades criadas são sempre uma mais-valia para 
as crianças e jovens, assumindo um papel fulcral na 
construção de um desenvolvimento saudável, levando-as a 
estabelecer objetivos próprios (…)” (p.150)

familiaresfamiliaresfamiliaresfamiliaresfamiliaresfamiliaresfamiliaresfamiliares
40404040

C.Possibilidade de participação do jovemC.Possibilidade de participação do jovem

“Consigo agora rentabilizar melhor o tempo que estou com as 
minhas filhas e isso é muito gratificante… uma delas até já me 
ensinou a trabalhar com o computador.” (p.152)

“A minha filha está mais feliz também. Para além 
do apoio escolar, as atividades lúdico-pedagógicas 
têm sido uma mais-valia para ela.” (p.157)

familiaresfamiliaresfamiliaresfamiliaresfamiliaresfamiliaresfamiliaresfamiliares
40404040
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técnicostécnicostécnicostécnicos
126126126126

técnicostécnicostécnicostécnicos
126126126126

D.MotivaçõesMotivaçõesMotivaçõesMotivações

A.SignificadoA.SignificadoA.SignificadoA.Significado do programa

B.AprendizagensAprendizagensAprendizagensAprendizagens pessoais 

C.Papel do técnicoPapel do técnicoPapel do técnicoPapel do técnico

Categorias:Categorias:Categorias:Categorias:

“O que me motiva mais neste trabalho é poder ajudar as 
crianças e os jovens do bairro, porque eu também sou um 
deles apesar de trabalhar no projeto, e sei as dificuldades e 
as necessidades“(p. 193)

“Vemos crianças, que hoje são jovens a serem monitores de 
atividades a dinamizadores comunitários, a construírem e a 
optarem por percursos de vida que, à primeira vista seriam 
impensáveis e pela “energia escolhas”” (p.184)

“O que me marcou, de fato, foi a perceção que os projetos escolhas são muito para 
lá das suas atividades, são canais de comunicação da comunidade e para a 
comunidade, são linguagem, são afetos e são verdade.” (p.183)

“De aprendiz a mestre… e de mestre a aprendiz… este é o círculo escolhas que 
tenho orgulho de procurar servir.” (p.183)

técnicostécnicostécnicostécnicos
126126126126

técnicostécnicostécnicostécnicos
126126126126

parceirosparceirosparceirosparceiros
50505050

parceirosparceirosparceirosparceiros
50505050

C.Motivações para a participaçãoC.Motivações para a participaçãoC.Motivações para a participaçãoC.Motivações para a participação

A.Significado A.Significado A.Significado A.Significado do programa 

B.ImpactoB.ImpactoB.ImpactoB.Impacto nas comunidades

Categorias:Categorias:Categorias:Categorias:

“Nesta comunidade gostaria de deixar os jovens com um 
projeto de vida, de modo a que pudesse encarar/perspetivar 
o futuro de uma forma diferente.” (p.357)

“Independentemente da cidade e do bairro, os problemas 
sociais são sempre numerosos e há que tentar ajudar as 
pessoas a encontrarem um rumo nesta sociedade. (…) ao 
longo destes quase 4 anos conseguimos certificar 75 
adultos (34 do nível secundário e 41 do nível básico).” (p. 
359)

“(…) permitiu contribuir para a Igualdade de Oportunidades pelo desenvolvimento de 
competências pessoais, relacionais, escolares e profissionais e capacitar/desenvolver 
nos jovens o exercício de cidadania e o pleno direito à participação comunitária 
como fator de uma verdadeira integração na sociedade.” (p. 362)
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(Morgan & Ziglio , 2007, adapt)
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Conclusões

ESCOLHAS

�Competência – Capacidades - Auto-regulação - Resiliência

�Pertença – Filiação - Redes sociais - Enraizamento

�Autonomia – Responsabilidade - Participação social

�Expetativas – Oportunidades - Equidade

As pessoas e as 
comunidades têm 
deficiências e 
necessidades=

As pessoas e as 
comunidades 
têm 
competências e 
talentos=

person

ESCOLHAS - o Foco:

Comunidade Família PessoasEscola/
Trabalho

= =

=

Mundo

N

Fraquezas
Ameaças

Forças
Oportunidades

365 365 365 365 

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA
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Visitas às Faculdades da UTL
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Anexo J

Workshop Fatores Psicossociais de Proteção e Risco na Universidade: Gestão de
Stresse, Consumos e Sexualidade
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Resumo 
Introdução  
O Programa Escolhas é um programa de âmbito nacional focado na promoção da inclusão social de 
crianças e jovens de contextos socioeconómicos mais vulneráveis, nomeadamente, descendentes de 
imigrantes e minorias étnicas, para a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social. 
 

Objetivos     
(1) Identificar os recursos internos e externos percebidos pelos indivíduos decorrentes da participação nos 
projetos do Programa Escolhas e compreender a importância/o impacto da participação nos vários 
contextos da vida dos indivíduos;  
(2) Identificar recursos nomeados pelas famílias, pelos profissionais envolvidos e pelos parceiros na 
comunidade. 
 

Metodologia 
A amostra total foi composta por 365 sujeitos / depoimentos incluídos no livro comemorativo dos 10 anos 
do Programa Escolhas: 149 são crianças e jovens, 40 são familiares das crianças e dos jovens e 126 
técnicos dos projetos que integram o Programa Escolhas, e ainda 50 representantes das entidades 
parceiras. 
Optou-se por uma metodologia qualitativa na análise da informação relatada através de 365 testemunhos 
escritos1. Os discursos foram analisados e procedeu-se à confirmação de categorias, tendo por base, o 
Modelo Conceptual da Resiliência e Desenvolvimento na Adolescência de Benard (Institute of Education 
Sciences, 2007), seguida de uma análise de conteúdo relativa aos principais temas referidos nos restantes 
grupo de participantes.  
 
Conclusões - Globalmente o Programa Escolhas foi bem sucedido em termos do impacto produzido tanto 
a nível pessoal, como a nível familiar ou mesmo a nível dos outros agentes e cenários envolvidos na 
promoção da inclusão social de crianças e jovens de contextos socio económicos mais vulneráveis. 
Tendo por base o Modelo Conceptual da Resiliência e Desenvolvimento na Adolescência de Benard, a 
análise dos trechos sugere a percepção de uma evolução positiva centrada na promoção de aprendizagens, 
de competências pessoais e sociais da resiliência, da motivação e expetativas face ao futuro, da 
participação social e das relações interpessoais. Em síntese, o Programa Escolhas aparece aqui como uma 
janela de oportunidades associadas a um desenvolvimento de competências, num ambiente de troca 
afetiva intra e inter geracional, permitindo e promovendo a participação social e o desenvolvimento de 
expetativas realistas, mas positivas face ao futuro. Não se trata aqui de prometer “futuros de sonho”, mas  
antes prover um meio que permita “sonhar o futuro” e abrir caminho para a concretização desses sonhos. 

                                                           
1
 365 Histórias de Vida: 10 anos do Programa Escolhas (2011) Lisboa: Programa Escolhas. 
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Póster Científico: O psicólogo clínico na saúde dos jovens: investigação, prevenção
e intervenção
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Anexo M

Guião de Estudo de Follow-up Telefónico







Guião para Follow-up

Público-alvo: Estudantes da UTL que iniciaram as consultas em 2011 e que
abandonaram.

GAP: Bom dia/Boa tarde, o meu nome é Isa Figueira, sou estagiária do Gabinete de
Apoio Psicopedagógico da UTL. Estou a falar com… (nome do estudantes)?

Estudante: Sim/Não

GAP: Estamos a contatar os utentes do GAP UTL no sentido de recolher alguns dados por
questões estatísticas. Assim gostaríamos de lhe fazer algumas questões de resposta breve.
Informamos também que, a informação recolhida é totalmente confidencial. Podemos
começar?

1. Gostaria de saber se continua a ser estudante? Sim/Não
2. De um modo geral, como considera que evoluiu o estado da sua saúde?
3. Para finalizar, gostaríamos de saber se depois de usar os nossos serviços recorreu a

outro apoio psicológico?
4. Existe alguma questão que gostaria de colocar ou de acrescentar alguma informação

ao que foi dito?
5. Caso não tenha mais nenhuma questão, em meu nome e da Equipa do GAP UTL,

agradeço a sua atenção e desejamos-lhe um bom dia.
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