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i. 



Resumo 

 O presente documento pretende dar a conhecer o trabalho desenvolvido, durante 

oito meses, no contexto do mestrado de psicologia clínica. O propósito deste estágio 

académico centrou-se, fundamentalmente, no crescimento pessoal e profissional, bem 

como, na integração das aprendizagens teóricas desenvolvidas ao longo do percurso 

académico com a experiência prática. Neste âmbito, serão apresentados os objetivos de 

estágio e o enquadramento teórico de suporte ao trabalho realizado. A prática clínica 

apresentada pautou-se pela observação clínica, entrevista clínica, avaliação psicológica, 

diagnóstico, planeamento de intervenção e devolução de resultados. A intervenção 

psicológica realizada teve por base a psicoterapia de apoio. 

   

Palavras-chave: psicologia clínica, adolescência, sintomatologia depressiva, 

psicoterapia de apoio, programa de desenvolvimento de competências socioemociona is, 

avaliação clínica, intervenção psicológica. 
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Abstract 

This document presents the work done during the eight months that lasted  

professional internship at IDEPH, aiming to conclude my clinical psychology master 

degree. The purpose of this academic internship focused mainly on personal and 

professional growth, as well as on integrating the theoretical learning acquired along my 

academic path with practical experience. In this context, we will present the internship´s  

objectives and theoretical framework that supports the present work.  The clinical practice 

presented included clinical observation, clinical interview, psychological evaluation, 

diagnosis, intervention planning and reporting results to parents. The conducted 

psychological intervention was based on supportive psychotherapy. 

 

Keywords: clinical psychology, adolescence, depressive symptomatology, 

supportive psychotherapy, development of socio-emotional skills program, clinica l, 

psychological intervention. 
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Introdução 

 A clínica pode ser definida como uma subdisciplina da psicologia que procura não 

só compreender os fenómenos comportamentais, como também investigar os transtornos 

mentais no ser humano. Assente em fundamentações teóricas e com um método validado 

cientificamente, tem por base princípios como a escuta ativa e a criação de uma coesa 

aliança terapêutica para a eficácia da sua intervenção. Na prática diária com o indivíduo, 

o psicólogo clínico pretende, desta forma, alivar o sofrimento psíquico e proporcionar o 

bem-estar e equilíbrio emocional de quem o procura (Brito, 2008).  

A formação teórica dos profissionais na área da psicologia é de extrema importânc ia; 

no entanto, a prática interventiva na especialidade de clínica é também ela fundamenta l 

para o crescimento pessoal e profissional do aluno que se vê apoiado e motivado para 

agir. Com vista à concretização de uma sublime aprendizagem, a Universidade Lusíada 

de Lisboa em pareceria com o Instituto de Desenvolvimento e Estimulação do Potencial 

Humano (IDEPH) proporcionou o desenvolvimento de um estágio académico. O relatório 

de estágio foi, assim, desenvolvido no contexto do mestrado de clínica no âmbito do 

serviço de psicologia clínica, realizando dois acompanhamentos individua is 

semanalmente, atendendo aos seus objetivos profissionais, a saber: entrevista clínica, 

observação clínica, avaliação psicológica, diagnóstico, planeamento de intervenção, 

devolução de resultados aos pais e recomendação de intervenções futuras, caso seja 

necessário.  

Em termos estruturais o presente relatório organizar-se-á em três capítulos. O 

primeiro dirá respeito à caraterização do Instituto em termos de história, organização e 

população alvo. De seguida, apresentar-se-á o enquadramento teórico com o propósito de 

indagar acerca da emergência da psicologia clínica no mundo e em Portugal, como 
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também acerca do papel do psicólogo clínico e os seus princípios éticos e deontológicos. 

Dentro deste segundo capítulo serão ainda feitas referências a outros temas, tais como a 

psicoterapia de apoio e a Perturbação Depressiva Major tendo em conta os seus fatores 

de risco e de proteção. No terceiro e último capítulo, abordar-se-á os objetivos de estágio, 

bem como, a metodologia utilizada no processo de intervenção, mais propriamente, a 

caraterização dos participantes, os procedimentos empregues ao longo do estágio, os 

instrumentos de avaliação clínica escolhidos para cada um dos acompanhamentos, os 

possíveis diagnósticos e os estudos de caso. Por fim, este capítulo compreenderá, ainda, 

a análise e a discussão dos resultados, as considerações finais onde se pretenderá inquir ir 

não só sobre as prováveis delimitações desta pesquisa, como também, das possíveis 

sugestões para indagações futuras e, ainda a conclusão dos acompanhamentos individua is 

e a reflexão pessoal sobre todo este processo de intervenção terapêutica. 
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Caraterização da Instituição 

Situado em lisboa, mais precisamente, na freguesia dos olivais, o IDEPH foi 

criado em 2011 tendo por objetivo, numa perspetiva diferenciada no âmbito da 

intervenção terapêutica, salientar uma abordagem inovadora no seu modelo, a 

neuroeducação. Esta ciência composta pelas sinergias neurociências, psicologia e 

educação é responsável por procurar, através do conhecimento sobre o funcionamento do 

cérebro humano, quais as dificuldades de aprendizagem e quais os modelos pedagógicos 

que possam contribuir para um aumento dos padrões de otimização da díade ensino-

aprendizagem, possibilitando uma melhor aprendizagem nesse tipo indivíduos. Como 

metodologia, o instituto utiliza o treino de participação ativa, recorrendo, por vezes, ao 

neurofeedback. A intervenção passa pela medição de ondas cerebrais através do 

mecanismo bodywave onde toda a atividade cerebral associada aos processos cognitivos 

é monitorizada, o que permite induzir o paciente a um estado atencional desejável durante 

todo o processo de treino.  

Apesar da sua missão se centrar na neuroeducação, o IDEPH esforça-se por 

prestar apoio diferenciado a toda a densidade populacional que o procura e, por isso, conta 

com uma equipa técnica composta por um neuropsicólogo, uma psicóloga educaciona l, 

uma psicóloga clínica, uma psicomotricista e uma terapeuta da fala que desenvolvem as 

suas competências em gabinetes próprios (anexo A) através de um conjunto de serviços 

(anexo B). Ainda que cada uma destas valências trabalhe questões específicas e assuma 

objetivos distintos (anexo C) os profissionais, trabalham de forma multidisciplinar, 

havendo assim uma articulação entre os demais serviços que se regem pelos princíp ios 

éticos assentes na dignidade humana e reconhecendo como valores primários a aliança 

terapêutica, a neutralidade e aceitação incondicional do outro, a relação empática e a 
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atitude centrada no paciente. Esta intervenção sistémica possibilita uma avaliação clínica 

completa, o que permite por sua vez um tratamento ajustado às problemáticas, na qual 

são propostas estratégias e desenvolvidos objetivos específicos de tratamento a serem 

cumpridos. Os técnicos, quando necessário trabalham ainda de forma integrada no 

contexto onde sempre que possível, se dirigem a creches, casas, escolas e outras 

instituições a que o paciente esteja ligado, com vista a informar os seus cuidadores acerca 

da sua condição clínica, prestar-lhes apoio emocional e psicológico e explicar como 

podem estes agentes ajudar o indivíduo nas suas atividades diárias através do 

empowermment tornando o processo terapêutico mais efetivo e significativo para cada 

um (anexo D). 
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Caraterização da População Alvo 

Devido ao seu posicionamento geográfico, o IDEPH recebe pacientes de todas as 

faixas etárias que se encontram localizados na sua grande maioria entre a zona de lisboa 

e vale do tejo. Do ponto de vista da procura, os adultos vêm, regra geral, por inicia t iva  

própria e as queixas mais frequentes apontam para problemas emocionais. No caso da 

população infantil e jovem, a procura é unanimemente referenciada para consulta devido 

a dificuldades no processo ensino-aprendizagem, através de múltiplos agentes, tais como 

pais ou familiares, a escola e outros espaços educativos, bem como instituições e 

profissionais ligados à área da psicologia.  

A equipa multidisciplinar trabalha, assim, em rede com 36 pacientes, com idades 

compreendidas entre os 7 e os 68 anos de idade, no qual 22 deles pertencem à população 

masculina e 14 à população feminina. O facto de o instituto assumir como sua principa l 

missão a neuroeducação faz com que o tipo de população predominante se encontre 

situado entre o período infantil e a adolescência, uma vez que no total são 31 os casos que 

se encontram a receber intervenção clínica e apenas 5 os adultos em psicoterapia.  

Ainda que os pedidos mais prevalentes sejam os acima indicados, denota-se uma 

predominância de diagnóstico de dificuldades instrumentais significativas no âmbito da 

estruturação visuo-percetiva, memória de dígitos, funções executivas e capacidade de 

abstração; de défice de atenção de domínio distrátil e défice de atenção de tipo misto; da 

síndrome de grestmann e síndrome disexecutivo; traumatismos crânio-encefálicos e, por 

fim, disfuncionalidade temporal bilateral de predomínio subcortical e disfuncionalidade 

das vias dorsais occipitoparietais e frontotemporais.  
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Enquadramento Teórico 

O Surgimento da Psicologia Clínica 

Segundo Tryon a psicologia clínica foi fortemente influenciada por duas correntes 

filosóficas, sendo elas a tradição demonstrativa e a tradição dialética que em muito 

contribuíram não só para a criação de teorias e formas de avaliação psicológica, como 

também, para o desenvolvimento de intervenções. A primeira foi desenvolvida por John 

Locke, que tentou explicar através da obra An Essay Concerning Human Understanding 

publicada em 1690, como se processava o conhecimento na mente humana, defendendo 

a existência de uma autonomia no indivíduo capaz de o levar a pensar, a criticar e a agir 

por si mesmo. A segunda corrente filosófica assenta no idealismo transcendenta l 

defendido por Kant, que considerava que nem o racionalismo - posição epistemológica 

que via no pensamento e na razão a fonte principal do conhecimento - nem o empirismo, 

seriam suficientes para justificar esta ciência. Afirmava, antes a existência de certas 

condições a priori, tais como, a sensibilidade e o entendimento para que, 

consequentemente, as experiências pudessem ser convertidas no dito conhecimento. Os 

modelos baseados nas teorias da personalidade humana começaram, assim por dividir -se 

entre as tradições acima referidas e, estudiosos como Sullivan, Dollard and Miller, 

Skinner, Wolpe, Stampfl e Bandura optaram por seguir as ideias de John Locke. Outros 

autores como Rogers, Binswanger, Boss e Kelly optaram pela condição defendida por 

Kant. Ambas deram origem a outras teorias como as de Freud, Adler e Jung (Tryon, 

2007). 

No que concerne propriamente à utilização do termo de psicologia clinica, existem 

algumas controvérsias literárias a respeito do seu fundador, pois há quem afirme que esta 

ciência foi estabelecida quando Giuseppe Sergi criou o seu primeiro laboratório de 
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psicologia em 1876; no entanto em sentido inverso, há quem diga que, esta terminologia 

só foi empregue aquando da criação do laboratório experimental de Wundt em 1879 

(Custódio Rodrigues et al, 1992). 

Apesar das várias opiniões, a maioria dos estudiosos, concorda que o termo 

psicologia clínica foi utilizado pela primeira vez em 1896 por Lightner Witmer, no 

decorrer de uma reunião anual da American Psychological Assossiation (APA). Da 

reunião citada, resultou o reconhecimento desta ciência, a qual passou a ser considerada 

como uma nova metodologia de investigação e de ensino. A recente metodologia era 

teoricamente assente na técnica psicométrica e a sua intervenção passava, essencialmente, 

por intervir junto de jovens que apresentassem dificuldades de aprendizagem, bem como 

debilidades físicas e mentais, avaliando o desenvolvimento individual de crianças em 

sofrimento (Leal, 2008).  

A psicologia clínica foi, desta forma, criando a sua própria autonomia, separando-

se da filosofia, construindo as suas próprias teorias e os seus instrumentos de avaliação e 

diagnóstico e deixando de recorrer aos trabalhos realizados estritamente em laboratório 

para passar a atuar num sentido mais clínico e prático no interior de um consultór io. 

Apesar destes avanços, a psicologia clínica continuava, no entanto, a carecer de uma 

regulamentação epistemológica e teórica que a reconhecesse, efetivamente, como ciência. 

É, desta forma, que emergem dois conceitos que se revelaram fundamentais para a prática 

desta profissão: o método e raciocínio clínico. Em 1984, Thinés e Lempereur definem no 

dicionário geral das ciências humanas o método clínico como sendo a junção de distintos 

métodos com vista a adquirir novos conhecimentos acerca de um indivíduo, 

demonstrados por ele em situação, por meio da observação quer na entrevista, quer em 

contextos experimentais sem fazer uso de técnicas laboratoriais ou psicométricas. 
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Goldman refere, em 1991, que apesar de difícil definição, o raciocínio clínico vem 

explicar alguns aspetos no processo terapêutico destes profissionais com os seus 

pacientes, na medida em que é determinado pelas experiências e aprendizagens e pelos 

raciocínios indutivos e dedutivos que tornam possível a compreensão do indivíduo 

(Ribeiro & Leal, 1997).  

Em 1919 a APA legitimou finalmente o método clínico como alternativa ao 

método experimental, reconhecendo-o como uma disciplina utilizada pelo psicólogo 

clínico tanto na sua abordagem individual como na de grupo, no que diz respeito à terapia, 

avaliação e diagnóstico, deixando de lado os trabalhos realizados estritamente em 

laboratório para passar a atuar num sentido mais clínico e prático no interior de um 

consultório (Pedinielli, 1999). Este avanço veio assim contribuir para a definição daquilo 

que é hoje esta ciência que é, atualmente, caracterizada como sendo uma subdisciplina da 

psicologia. Investiga, faz avaliação, diagnostica, auxilia e intervém no sofrimento 

psíquico dos indivíduos tendo em conta todo o tipo de casos. O seu objetivo central 

prende-se com a compreensão do ser humano na sua totalidade e, por este motivo, 

preocupa-se em compreender os sentimentos e as emoções vivenciadas por cada pessoa, 

assim como as suas motivações para pensar e agir (Brito, 2008). 
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A Evolução da Psicologia Clínica em Portugal  

 Em Portugal, o desenvolvimento da psicologia aconteceu no século XX, altura em 

que esta ciência era unicamente estudada e investigada através dos cursos de Filosofia e 

de Medicina psiquiátrica. Foi, no ano de 1912 que, se assistiu à edificação do primeiro 

laboratório de psicologia na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra onde eram, 

sobretudo, realizadas investigações, com base na psicologia experimental e, na 

psicopedagogia. Dezoito anos depois, assistiu-se à construção de um segundo laboratório, 

desta vez situado em Lisboa (Pinto, 2002).  

 O crescimento industrial e económico do país, juntamente com o desenvolvimento 

de novos conhecimentos, deram origem à construção de uma outra organização onde a 

intervenção em psicologia clínica fosse realmente administrada e reconhecida. Como 

resposta a esta lacuna, foi inaugurado, em 1962 o Instituto de Ciências Psicológicas que, 

no ano seguinte, passou a ser designado como Instituto Superior de Psicologia Aplicada 

(ISPA) (Ribeiro & Leal, 1996).  

 Mais tarde, já na década de 70 e após a revolução de abril de 1974, o interesse e 

os estudos realizados por esta ciência expandiram-se rapidamente e, em 1976 ergueram-

se mais três universidades com a designação de Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação. Uma situava-se no Porto, outra em lisboa e outra ainda em coimbra. Os 

docentes destas instituições, eram particularmente influenciados pela corrente 

Psicanalítica, sendo, na sua grande maioria, profissionais de Psiquiatria ou indivíduos 

formados na área da Filosofia (Jesuíno, 1994). 

Paralelamente a estes avanços, e nesta mesma época, a Fundação Calouste 

Gulbenkian através do seu Centro de Investigação Pedagógica, criou estágios 

profissionais de psicologia, para aqueles indivíduos que se encontrassem inseridos nas 
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áreas de investigação relacionadas com a educação e o desenvolvimento humano. A 

psicologia continuou, desta forma, a expandir-se na década de 80 mediante a criação de 

mais universidades públicas e privadas como é o caso das Universidades Lusíada, da 

Universidade Católica, do Instituto Universitário de Ciências da Saúde, da Universidade 

Lusófona, entre muitas outras (Ribeiro & Leal, 1996).  

O reconhecimento dos profissionais de psicologia clínica como técnicos 

superiores da área da saúde aconteceu no ano de 1994, através da publicação no Diário 

da República 1ª. Série, 220, 29.9.94, p. 5671 a partir do Dec. Lei 241/94 de 22 de 

setembro. Para além desta designação acerca da competência do profissional foram, 

ainda, previstas, redigidas e aprovadas em Conselho de Ministros a 4 de agosto de 1994 

pelo Decreto- Lei, as funções das categorias do ramo da psicologia clínica no âmbito da 

saúde: a) O estudo psicológico de indivíduos e elaboração de psicodiagnóstico; b) O 

estudo psicológico de grupos populacionais determinados para fins de prevenção e 

tratamento; c) A participação em programas de educação para a saúde, neste domínio 

específico; d) O aconselhamento psicológico individual, conjugal, familiar ou de grupo; 

e) A intervenção psicológica e psicoterapia; f) A responsabilidade pela escolha, 

administração e utilização do equipamento técnico específico da psicologia; g) A 

integração em equipas multidisciplinares de serviço de urgência, quando tal se mostrar 

conveniente; h) A participação em reuniões científicas; i) A participação em ações de 

formação na área da especialidade e afins; j) A participação em programas de investigação 

em aspetos relacionados com a sua área profissional; k) A responsabilização por sectores 

ou unidades de serviços; l) A participação em júris de concurso e de avaliação (Jesuíno, 

1994). 
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Por este motivo surgiu a necessidade de se apoiar e proteger estes profissionais e, 

por isso, foram criadas algumas organizações para esse fim, como por exemplo, a 

Sociedade Portuguesa de Psicologia, a Associação Portuguesa de Psicologia e a 

Associação de Psicólogos Portugueses. Em 2008, foi fundada, a associação pública 

profissional representante dos profissionais de psicologia que se mantém até hoje no 

ativo, mais precisamente, a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) com base no 

decreto-lei n.º 57/2008, de 4 de Setembro, tendo começado a sua atividade a 12 de Abril 

de 2010 (Brito, 2008).  
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A Intervenção em Psicologia Clínica 

O Psicólogo Clínico 

Nos tempos que correm o psicólogo clínico é distinguido pela OPP, como um 

praticante certificado de psicologia que, tendo em conta as funções descritas no artigo 9.º 

do decreto de lei  n.º 414/91, de 22 de outubro, está habilitado a desenvolver funções de 

psicodiagnóstico, científicas, técnicas de avaliação e, ainda de tratamento no que diz 

respeito à área da saúde. Segundo a APA, utiliza os conhecimentos e princípios científicos 

da psicologia integrando a teoria, a ciência e a prática, de modo a prever e atuar na redução 

do sofrimento humano por meio de uma relação empática e de uma atitude compreensiva 

e centrada no paciente. Nesse sentido, estes profissionais procuram, não só, aliviar o 

desajustamento e desconforto humano, como também melhorar a qualidade de vida dos 

indivíduos promovendo a sua adaptação, reequilíbrio biopsicossocial tendo em conta os 

diferentes níveis cognitivo, afetivo, comportamental, social e familiar e, ainda, o seu 

desenvolvimento em sentido amplo com vista a alcançar o equilíbrio emocional. (Leal, 

2008). Na sua prática profissional, o psicólogo clínico recorre ao método clinico que é 

composto por múltiplas técnicas e estratégias que visam a compreensão global, qualitat iva 

e aprofundada dos casos individuais. Nesse sentido, atende aos seus objetivos 

interventivos que são eles: a observação, a avaliação, o diagnóstico e a intervenção a fim 

de desenvolver estratégicas adequadas às necessidades de cada paciente, encontrando, 

assim, uma solução para o seu tratamento (Leal, Pimenta & Marques, 2012).  
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Avaliação Psicológica  

A avaliação psicológica pode ser entendida como um procedimento clínico onde 

se encontram integrados princípios teóricos, metodológicos e técnicos que visam a 

investigação da personalidade e do funcionamento cognitivo do indivíduo. Em Portugal, 

o psicólogo clínico avalia e intervém em todas as faixas etárias e em inúmeros contextos 

tais como, escola, estabelecimentos tribunais, hospitais, orientações vocacionais ou 

consultas psicológicas e, por esse motivo, o profissional deve optar por escolher quais as 

técnicas e métodos mais apropriados a cada tipo de pedido de avaliação. Uma avaliação 

passa por um pedido minucioso e de grande responsabilidade, pois se efetuada 

incorretamente poderá originar diagnósticos imprecisos ou errados que poderão gerar ao 

só inequívocos, como também, uma carga emocional negativa e desnecessária para o 

avaliado. A sua finalidade consiste, no fundo, em determinar a natureza da problemática, 

quais as causas e os efeitos, as disfunções pessoais, sociais e profissionais, bem como, os 

fatores psicológicos associados a perturbações físicas, comportamentais, emocionais e 

mentais (Pedinielli,1999). Para tal, assenta na vertente qualitativa e quantitat iva, 

utilizando a observação, a entrevista clínica e as provas psicológicas para compreender a 

pessoa na sua globalidade (Araújo, 2007).  
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Observação Clínica 

A observação é efetuada através da atenção seletiva que pode ser entendida como 

a capacidade que o cérebro humano possui para selecionar quais as informações 

importantes a reter e as que devem ser ignoradas sendo, por isso, algo intrínseco do ser 

humano, na medida em que é através dela que se torna possível avaliar e apreender o 

mundo à sua volta. Em sentido lato, observar pode ser entendido como uma ação que é 

realizada com vista a analisar ou examinar algum aspeto ou pessoa (Danna & Matos, 

2006); no entanto, observar significa mito mais do que olhar simplesmente para algo. 

Neste sentido, tal como acontece com a entrevista clínica, também a observação permite 

a exploração do mundo interno do paciente. Através da linguagem não-verbal o psicólogo 

clínico consegue analisar aspetos do comportamento humano tais como a postura, a 

aparência, as reações físicas (sorriso, espanto, tristeza, suor, tremor, tom de voz, etc…), 

como também, a atitude interpessoal e o funcionamento cognitivo e afetivo. Em função 

destas manifestações, torna-se possível prever e modificar as condutas necessárias, 

acompanhar o processo terapêutico e testar a sua eficácia (Bénony & Chahraoui, 2002). 

Quanto à sua metodologia, pode adotar-se quer a observação participante quer a 

observação não participante. Na primeira, o clínico participa ativamente no contexto que 

está a ser estudado, o que lhe permite ganhar confiança e empatia com o observado. Na 

observação não participante, o observador não participa no contexto, uma vez, que 

pretende analisar à distância, as condutas do indivíduo numa situação controlada e 

estruturada, sem que este se aperceba (Fagundes, 2006).  

 

 

 



Psicoterapia de apoio na intervenção clínica em pacientes com sintomatologia depressiva 

 

15 

Cátia Alexandra dos Santos Mendes   

Entrevista Clínica  

A entrevista é uma das técnicas mais utilizadas pelos diversos profissionais da 

área das ciências humanas e sociais. Os psicólogos, tendo em conta os seus benefíc ios, 

designam-na como entrevista clínica e caraterizam-na como uma técnica essencial para a 

prática da avaliação, diagnóstico e intervenção psicológica (Bénony & Chahraoui, 2002). 

Ao entrevistar o ser humano, o profissional deve adotar no decorrer da entrevista uma 

postura empática e de neutralidade baseada na escuta ativa o que, permite a sua livre 

expressão, levando, deste modo, à criação de uma aliança terapêutica, facilitando, assim, 

o processo terapêutico (Eizirik et al., 2008).  

Em sentido lato, pode dizer-se que, a entrevista clínica se baseia numa relação 

interpessoal de carácter profissional que se estabelece de forma direta no encontro clínico 

com o paciente, servindo de base para a observação – comunicação verbal e não-verbal – 

e de auxilio para a aplicação dos instrumentos de avaliação clínica (Bénony & Chahraoui, 

2002), permitindo, não só a recolha de informação de dados acerca da história de vida do 

paciente (anamnese), como também a análise de outros aspetos do funcionamento do 

indivíduo. Estes referem-se às experiências passadas e atuais, às figuras significativas da 

vida do paciente e ao modo como se relaciona consigo mesmo e com os outros. Através 

desta técnica, torna-se possível investigar as origens familiares do indivíduo, bem como, 

as suas crenças, o seu percurso académico e profissional, os seus hobbies, os seus medos, 

angústias e dificuldades (Leal, 2010). Em síntese, permite investigar o funcionamento 

psicológico do indivíduo, compreende-lo nos múltiplos contextos e, ainda, entender os 

aspetos biopsicossociais subjacentes à sua problemática (Bénony & Chahraoui, 2002). 

A primeira entrevista clínica é fundamental no sentido em que se dá a primeira 

intervenção direta com os agentes ativos no processo. Através dela é possível observar o 
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comportamento, como também, identificar a queixa principal, o motivo de avaliação e os 

principais problemas de preocupação (Freitas & Malpique, 2014). No caso da população 

infantil e adolescente por serem considerados menores de idade, é importante realiza r 

uma entrevista inicial com os pais com vista a recolher a informação necessária sobre o 

paciente e só depois uma com o avaliado para que se possa conhecê-lo e validar uma 

estratégia ou dinâmica familiar esclarecida na primeira sessão com os seus progenitores. 

Durante a entrevista é, ainda, importante salientar a destrinça entre a avaliação escolar e 

a avaliação a que o indivíduo será sujeito, pois deve existir um cuidado em tranquiliza - lo 

e explicar-lhe que não será submetido a atribuições avaliativas como é o caso das notas 

escolares.  

No que diz respeito ao seu formato, a entrevista pode ser estruturada – incluindo 

uma série de questões sobre áreas definidas de conteúdo-, semiestruturada – utilizando 

questões abertas e também uma certa direcionalidade na condução de ideias consoante os 

objetivos, - ou não-estruturada, isto é, dependendo do contexto, sem a existência de um 

formato rígido, onde se pretende dar ao indivíduo uma total liberdade de expressão, 

encorajando-o, assim, à associação livre. Relativamente a este assunto, Bénony e 

Chahraoui em 2002, explicam que não existe um tipo de entrevista ideal a ser seguido 

pelo psicólogo clínico e que, por isso, deve haver por parte do profissional, uma certa 

flexibilidade na intervenção de modo a optar pelo modelo de entrevista que mais se 

adequa à situação presente. No que diz respeito às técnicas de entrevista, Graig em 1989 

referiu algumas, tais como o questionamento, a reflexão, a reformulação, a clarificação, 

a confrontação, a autorrevelação, o silêncio, a exploração, a reestruturação, a 

interpretação e o humor. Mais tarde, em 2008 Leal mencionou cinco novas técnicas como 

forma de complemento às que foram estabelecidas inicialmente por Graig, a saber: a 
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generalização, a focagem, o eco, a provocação e a informação à medida do esclarecimento 

(Leal, 2008).  

 

Instrumentos Complementares de Avaliação 

Na avaliação é realizada, sempre que necessário, uma seleção dos métodos e 

técnicas a utilizar como é o caso das provas complementares de avaliação. Estas podem 

ser consideradas como uma medida que é objetiva e padronizada e, que corresponde a 

uma amostra comportamental do ser humano. Os instrumentos escolhidos pelo psicólogo 

clínico servem de validação das informações provenientes dos outros dois métodos 

avaliativos e devem ir ao encontro da idade, do género, da problemática e das capacidades 

cognitivas e/ou motoras do paciente. Devem, também, ser aferidos para a população que 

se pretende estudar e aplicados e cotados tendo em conta os seus critérios de validação 

(Anastasi & Urbina, 2000). 

As provas podem subdividir-se em avaliação qualitativa e avaliação quantitat iva. 

A primeira tem por objetivo a compreensão mais aprofundada da análise do contexto do 

paciente em termos da projeção da sua personalidade e, por isso, podem ser utilizados 

provas projetivas, questionários e escalas. No sentido inverso, a avaliação quantitat iva 

visa a obtenção de resultados padronizados. Em termos gerais, os testes mais utilizados 

são os testes de personalidade que se podem subdividir em provas projetivas que levam 

o jovem a recorrer às suas próprias experiencias para elaborar histórias acerca dos 

estímulos apresentados e, ainda, em questionários e escalas, a saber alguns exemplos : 

TRO, caixa de areia, provas de desenho, CAT A ou CAT H, escala de comportamento 

social, SCL-90, questionário de autoconceito. Para além destes existem, também, os testes 

de eficiência intelectual como é o caso da WAIS e da WISC III, das matrizes progressivas 
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de raven das provas visuo-motoras, grafo-percetivas e espaciais, mais propriamente, a 

figura complexa de rey e a toulouse piérom (Marcelli, 2005).  
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A Intervenção Psicológica  

Depois de recolhidos os dados considerados necessários acerca do paciente 

através da avaliação psicológica, o psicólogo clínico deve proceder à cotação dos 

resultados qualitativos e quantitativos e, seguidamente, analisá-los e interpretá-los à luz 

de uma teoria. Num segundo momento deve relacionar os resultados obtidos com o 

pedido principal e o contexto do indivíduo e efetuar o levantamento das hipóteses clínicas 

através das informações recolhidas nestes três momentos de avaliação (Freitas & 

Malpique, 2014). Em seguida, deve proceder à elaboração de um relatório que deve ser 

devolvido ao próprio no caso dos adultos ou aos pais ou educadores no caso dos jovens, 

durante uma consulta onde se informa e debate com estes a informação proveniente da 

avaliação realizada. Neste relatório, é importante referir, na maior parte das vezes, aos 

responsáveis de que este foi um momento avaliativo e não uma avaliação definitiva para 

a vida daquela pessoa e, ainda, indicar um possível tratamento terapêutico que pode passar 

pelo simples aconselhamento ou pela psicoterapia de apoio.  

Aconselhamento 

 A associação europeia para o aconselhamento carateriza o aconselhamento como 

um processo de aprendizagem interativo entre o psicólogo clínico e o indivíduo que, não 

tem obrigatoriamente de apresentar uma patologia, o procura com a finalidade de abordar 

uma questão específica que considera ser incapaz de resolvê-la sozinho (Trindade & 

Teixeira, 2000). Esta técnica assenta numa relação de ajuda que não tem por objetivo dar 

um conselho, mas sim facilitar uma adaptação do indivíduo ao momento presente para 

que este se sinta bem e capaz a fim de realizar uma gestão eficaz do seu dia-a-dia. No 

fundo, a sua finalidade passa por levar o paciente a aceitar-se e a respeitar-se, a otimizar 

os seus recursos pessoais, através da promoção do autoconhecimento e da autonomia 
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pessoal e, ainda, a desenvolver a sua capacidade de decisão e a melhorar as suas relações 

interpessoais, bem como, permitir a resolução de problemas e a facilitação da mudança 

cognitiva e comportamental (Rowland, 1992). 

 

Psicoterapia   

Devido às adversidades diárias ao longo da vida do ser humano, é natural que, em 

algum momento, este se sinta triste, desmotivado e, até mesmo, que experimente alguma 

dor perante determinadas situações. Nesse sentido, McDougall afirma que a dor psíquica 

é tanto maior quanto a dor do próprio corpo, pois o psicossoma atua em bloco, na medida 

em que a dor psíquica motiva o sofrimento físico e o sofrimento físico, a dor psíquica. 

Quando o sofrimento psíquico deixa de ser suportável, o ser humano começa assim a 

adoecer e tende, na maior parte dos casos, a procurar o alívio emocional, recorrendo assim 

à psicoterapia (Fleming, 2003).  

O termo de psicoterapia adveio das múltiplas correntes desenvolvidas no século  

XX e, atualmente pode ser caraterizada como uma relação formal entre o paciente e o 

profissional que assenta, fundamentalmente num processo de mudança onde se procura 

resolver ou minimizar as problemáticas cognitivas, emocionais, relacionais, sociais, 

ocupacionais e espirituais sentidas pelo indivíduo. A psicoterapia não é uma prática 

restrita aos psicólogos clínicos na medida em que existem outras áreas científicas que a 

utilizam na sua intervenção. Nesse sentido, todos os profissionais que recorrem a esta 

técnica devem basear-se em quadros concetuais, tais como: a psicanálise, a psicoterapia 

de apoio, as terapias cognitivo-comportamentais, as psicoterapias de inspiração analít ica, 

as terapias sistémicas-construtivas, as psicoterapias humanistas e entre outras (Pediniell i, 

1999). As diferenças entre elas prendem-se com a formação dos psicoterapeutas, o seu 
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enquadramento teórico, os objetivos estabelecidos, a sua atividade prática e, ainda, a 

frequência das sessões e o tempo de duração delimitado para cada uma delas (Gilliéron, 

2004). 

Apesar de cada uma das terapias ter por base orientações e metodologias distintas, 

sabe-se que todas elas pretendem trabalhar o desenvolvimento pessoal do indivíduo, 

levando-o a consciencializar-se sobre os aspetos encobertos que até então o impediam de 

ultrapassar os seus obstáculos de forma a olhar-se positiva e construtivamente (Cordioli 

et al., 2008). Em 1999, Grencavage e Norcross afirmaram a existência de caraterísticas 

comuns a todas elas, a saber: as caraterísticas do cliente com expetativas positivas e que 

procura ajuda de forma ativa, as caraterísticas do psicoterapeuta onde deve constar a 

confiança no processo psicoterapêutico e, ainda, as caraterísticas intrínsecas necessárias 

para o processo de mudança, a oportunidade de catarse e a promoção de novos 

comportamentos. Estas terapias têm, ainda, em comum, o facto de estabelecerem técnicas 

de mudança, específicas de acordo com as suas teorias e, também, o estabelecimento de 

uma aliança de trabalho assente no sigilo e no respeito mútuo sobre cada um dos agentes 

envolvidos (Plante, 2011). 

O terapeuta deve, desta forma, praticar a escuta ativa, isto é, permitir-se ouvir 

aquilo que é desabafado, de modo, a tentar ativar as suas vivências, o que lhe permitirá 

uma melhor compreensão do seu paciente. Deve, também, prestar apoio emocional, servir 

de auxílio no que toca a questões emocionais, cognitivas e sociais, devolver a informação 

proveniente da relação terapêutica como forma de mostrar ao indivíduo que está a ser 

ouvido e compreendido. É, ainda, papel fundamental do profissional aceitar o paciente 

nas suas especificidades, assumir uma postura de neutralidade, conceder estratégias de 

resolução de problemas com vista à alterção de crenças e comportamentos e, por fim,  é 
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essencial que disponha de conhecimentos profissionais e integrados numa teoria 

psicológica, uma vez que, terá impacto nos demais níveis do invíduo, a saber: cognitivo, 

emocional, psicológico, comportamental, relacional, social e espirirual (Pedinielli, 1999). 

Quando no decorrer do processo terapêutico as dimensões afetadadas deixam de 

ter um impacto negativo na vida do ser humano e passam a ser atingidas de uma forma 

saudável, originando alterações na forma como este se relaciona quer consigo mesmo 

quer com os outros e na forma como lida com os seus pensamentos, emoções e 

sentimentos, significa que a psicoterapia está a ser eficaz. Porém, para que este processo 

possa resultar é preciso haver por parte do paciente disposição (envolvimento) e por parte 

do terapeuta a aplicação adequada dos seus conhecimentos (modelo e orientação teórica), 

o estabelecimento de uma boa relação com o indivíduo (afectiva e empatica), deve haver, 

também, um conhecimento das caraterísticas pessoais do paciente, procurar ajudá-lo a 

potenciar o autoconhecimento e aprendizagem, bem como, a saber mobilizar as suas 

emoções durante as sessões. É importante salientar que qualquer uma destas psicoterapias 

deve ter uma supervisão contínua, estruturada e aprofundada. A sua eficácia deve, 

também ela ser avaliada e comprovada ao longo do processo terapêutico, de modo a 

possibilitar a manutenção da promoção de autonomia e ajustamento por parte do paciente 

aquando o fim da intervenção terapêutica. (Cordioli et al., 2008). 
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Psicoterapia de Apoio 

 A psicoterapia de apoio é mencionada por muitos autores como uma das primeiras 

psicoterapias a existir, sendo utilizada nos seus primórdios com vista à resolução de 

problemas específicos que não poderiam ser tratados por meio de outras técnicas 

terapêuticas (Bloch, 1999). Hoje em dia, é uma das psicoterapias mais utilizadas pelos 

profissionais; no entanto a sua definição, bem como, a sua estrutura teórica continua a ser 

motivo de discussão entre os psicoterapeutas, uma vez que não se rege por um quadro 

teórico de referência em particular (Markowitz, Manber & Rosen, 2008).  

O facto de não haver uma fundamentação teórica pode ser encarado como uma 

valência, na medida em que permite ao psicoterapeuta olhar além das fronteiras que 

demarcam as diferentes abordagens e optar por escolher quais as técnicas e estratégias 

empregues por cada uma delas que mais se adequem às necessidades e ao contexto em 

que o indivíduo se encontra inserido, enquadrando o paciente nas suas especificidades de 

modo a que este apresente alterações, tendo em conta as estarégias, por exemplo da 

abordagem cognitivo comportamental, relativamente àquilo que sente, na forma como se 

expressa, como pensa, o que faz e como se comporta e, no caso da abordagem analít ica 

tendo em conta os sonhos, os conflitos internos e as transferências, com o intuito de 

fortalecer a pessoa a nível emocional, afetivo, pessoal e social através da compreensão e 

da maximização dos seus recursos internos e das suas competências de modo a promover 

a sua autonomia para que seja capaz de lidar com as dificuldades e exigências (tomar 

decisões, gerir emoções, a forma como se relaciona com os outros, enfrentar tarefas 

desenvolvimentais…) do mundo externo aquando o fim da relação terapêutica.  

A psicoterapia de apoio assenta, assim, numa relação de ajuda entre dois agentes 

ativos no processo que tem como objetivo encaminhar o paciente para o ajustamento e 
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não propriamente para provocar uma mudança comportamental. É caraterizada como uma 

intervenção pontual que não se estende no tempo e, que pretende, no fundo, recompor o 

equilíbrio psíquico do indivíduo de forma rápida a fim de promover o seu crescimento 

emocional e o seu autoconhecimento. O profissional não deve portanto dar conselhos ao 

paciente acerca das suas opções, mas sim ajudá-lo a ser capaz de efetuar as suas próprias 

escolhas e tomar decisões relativas à sua própria vida, promovendo, deste modo, a sua 

autonomia e liberdade. Para tal, o psicoterapeuta deve procurar, ao longo do processo, 

diminuir o sofrimento do paciente, melhorar a sua sintomatologia, aumentar a autoestima 

e autoconfiança, reforçar as suas potencialidades e melhorar a sua adaptação ao meio 

(Leal, 1999). 

Em termos interventivos esta psicoterapia é recomendada a todas as faixas etárias 

e indicada para trabalhar questões como a ansiedade, a depressão, a baixa autoestima, o 

fraco controlo de impulsos, situações de crise ou de trauma, problemas de identidade, 

perdas e lutos e, ainda, em questões de dificuldade em comunicar os próprios sentimentos 

e problemas interpessoais e relacionais. Segundo a literatura, as técnicas mais utilizadas 

são a tranquilização com vista a reforçar os aspetos positivos do paciente uma vez que 

tem pouca autoestima ou fraca autoimagem, a explicação onde se descodifica e se 

clarifica os seus aspetos de vida diária encorajando-o a reagir aos problemas, a orientação 

onde se direciona e incentiva o paciente a ser capaz de gerir situações presentes e futuras 

e, por fim, a sugestão onde se sugere uma mudança de forma explicita ou implícita (Bloch, 

1999). Para além destas estratégias são ainda utilizadas técnicas de autocontrolo, 

resolução de problemas, treino de competências sociais e emocionais, técnicas cognit ivas 

e comportamentais e, ainda, técnicas de mudança de pensamentos e de estabelecimento 

de limites (Cordioli, 2008). 



Psicoterapia de apoio na intervenção clínica em pacientes com sintomatologia depressiva 

 

25 

Cátia Alexandra dos Santos Mendes   

Abordagem Cognitiva-Comportamental 

 A abordagem cognitiva-comportamental foi desenvolvida no século XX com o 

intuito de se integrarem quer os conhecimentos e técnicas da abordagem cognit iva, como 

da abordagem comportamental com vista à modificação da cognição e do comportamento 

do indivíduo (Basco, Thase & Wright). Segundo estes terapeutas, no caso da população 

adolescente, as problemáticas emocionais e comportamentais encontram-se relacionadas 

com a forma como estes interpretam as suas experiências. Os pressupostos desta 

abordagem assentam na ideia de que através da compreensão, da forma como o ser 

humano pensa e percepciona o mundo, é possível influenciar o seu comportamento e 

predispô-lo a uma mudança comportamental considerada fundamental para a sua saúde 

mental. Para tal, a intervenção passa pelo reforço positivo ou negativo e pelo treino de 

competências, de modo, a que este consiga construir e instalar em si novos padrões de 

comportamento (Knapp & Beck, 2008). No decorrer da intervenção, as técnicas 

cognitivas devem servir para identificar os pensamentos considerados automáticos para 

que possam ser substituídos e as técnicas comportamentais para provocar a mudança 

propriamente dita. Nesse sentido, pode caraterizar-se esta abordagem como uma terapia 

estruturada e orientada no aqui e agora a fim de resolver os problemas presentes por meio 

da modificação de pensamentos e crenças, como também, da correção de distorções 

cognitivas que o impedem de se desenvolver de forma equilibrada. As técnicas mais 

utilizadas são, o treino de relaxamento, o treino de competências sociais, o treino de 

resolução de problemas, o reforço, a descatastrofização, a dessensiblização sistemática, a 

automonitorização e a psicoeducação (Powell et al., 2008). No fundo, esta abordagem 

pretende ajudar não só os pacientes no alívio dos seus sintomas e sofrimento psicológico 

como, ainda, procura prepará-lo em termos de competências comportamentais, cognit ivas 
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e emocionais a fim de resolver os seus problemas aquando o fim da relação terapêutica 

(Portela et al., 2008). 

 

Abordagem psicanalítica 

A psicoterapia analítica rege-se, atualmente, pela aplicação de técnicas com vista 

à diminuição de distintos estímulos para que o indivíduo consiga, assim, alcançar o seu 

equilíbrio psíquico e, consequentemente integrar-se no mundo que o rodeia. Esta 

psicoterapia emergiu no século XX segundo duas interpretações: como o início e como 

uma reacção ao tempo extensivo dos tratamentos provenientes de Freud. O mesmo autor 

veio mostrar que a personalidade do ser humano é muito mais complexa do que aquilo 

que os nossos pequenos sistemas deixam transparecer. Por esse motivo, a psicanálise - 

com origem na medicina é o campo clínico, de investigação téorica acerca da psique da 

pessoa -, foi por ele fundada para explicar a existências das perturbações psíquicas. 

Reconhcecia, assim, que estas eram, efetivamente, o resultado de um trauma ocorrido na 

infância, deixando sequelas na vida adulta. A angústia e sofrimento psíquico passariam, 

assim, a ser entendidos como sendo o resultado da qualidade relacional e da significação 

atribuida a essas mesmas experiências que, por sua vez, tendiam a espelhar-se nos 

contextos relacionais presentes e futuros (Eizirik, Aguiar & Schestatsky, 2008) .  

Freud dedicou-se ao longo da sua vida ao desenvolvimento desta teoria e com o 

apoio de Breuer, depressa foi consomado o seu reconhecimento. Esta terapia passou, 

então, a ser encarada como uma terapia da cura sendo científicamente legitimada. De 

modo a explicar a organização do aparelho psíquico dos indivíduos e o surgimento das 

perturbações mentais, Freud, apresentou uma visão dinâmica do mesmo, composta pelas 

três instâncias, a saber: o consciente (que funciona tendo em conta a realidade), o pré-
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consciente (que representa uma ponte de ligação entre o consciente e o inconsciente, ou 

seja, pode voltar com facilidade ao consciente ou ser reprimido e tornar-se  inconsciente) 

e, por último, o inconsciente (material que é reprimido e deixa de estar acessível à 

consciência). Uma vez que, segundo a sua visão, este é um processo dinâmico, qualquer 

objetivo contraditório entre estas instâncias poderia resultar em conflitos psíquicos 

(Martinho, 2000).  

Para que se conseguisse perceber a dinâmica entre estas três instâncias aludiu, 

ainda, a três novos conceitos: o id, o ego e o supereu. O id representava os desejos do 

insconsciente que pertendiam ser satisfeitos. O eu tendia a estabelecer o equilíbrio entre 

as exigências do id e as ordens do supereu e, por fim, o supereu emergia do complexo do 

édipo e regia-se pela interiorização das proibições, limites, obrigações, entre outros. Anos 

mais tarde, Freud aludiu quanto ao modo de se conseguir chegar e intervir no 

insconsciente. Através da interpretação dos sonhos e dos atos involuntários, isto é, das 

palavras, dos movimentos, dos gestos e entre outros movimentos que fossem praticados 

inesperadamente, representariam manifestações do inconsciente (associação-livre). O 

indivíduo ao transferir a sua história, permite ao psicoterapeuta interpretar o que lhe fora 

dito e ajudar a reconstruir a sua própria história. Para o autor, o paciente ao verbalizar 

estaria, efetivamente, a minimizar os seus mecânismos de defesa e resistências, o 

superego a flexibilizar-se e a cura seria então possível (Malpique & Fleming, 2010). 

As psicoterapias breves vêm, neste sentido, dinstguir-se da psicanálise. Bergeret 

em 1998 vem distingui- las em termos operacionais, afirmando que enquanto a psicanálise 

tinha como fundamento o tratamento de neuroses, a psicoterapia analítica atuava 

diretamente nas desordens mentais. As diferenças entre si assentam basicamente na 

frequência e duração das sesssões, como também, no contexto em si. A psicoterapia de 
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orientação psicanalítica é menos extensa e pauta-se pelo contato frente a frente, enquanto 

que a psicanálise utiliza o divã, para que não exista qualquer contato ocular durante a 

sessão (Martinho, 2000).  

Tendo na sua base a epistemologia da pscicanálise, a psicoterapia de orientação 

psicanalítica, rege-se pela convição de que a personalidade do indivíduo é estruturada a 

partir dos conflitos primários que teve na sua fase infantil. A intervenção em si passa pelo 

alívio e/ou desaparecidamento dos sintomas por meio da auto-compreensão. Desta forma, 

será possivél tornar consciente a mudança neessária e, consequentemente, criar-se 

estratégias adequadas com vista a sua operacionalização nos disntitos contextos (Cordioli 

et al., 2008). O seu intuito não passa pela modificação dos traços de personalidade do 

indivíduo, mas sim pelo auxílio, para que consiga adaptar-se, evitar recaídas e, ainda, 

aumentar a sua autoestima e fortificar o seu ego. É, basicamente, uma relação de ajuda 

entre dois agentes ativos no processo, onde se procura organizar o conflito interno com 

vista a encorajar a mudança psíquica necessária ao seu ajustamento (Brito, 2008). 

O decorrer do processo terapêutico assenta na componente psicoeducacional na 

medida em que se encontra predisposta ao enriquecimento de novas aprendizagens. O 

paciente começa a descobrir-se e, por conseguinte, passa a aceitar-se e a compreender-se 

nos múltiplos contextos. Torna-se, assim, capaz de refletir sobre as suas próprias 

dinâmicas e modos de se relacionar, ganhando uma maior consciência de si mesmo e dos 

outros (Mcwilliams, 2005).  

Neste processo de tratamento, é importante aferir quanto à motivação do paciente. 

Só através da escuta ativa, da neutralidade e do estabelecimento de uma aliança 

terapêutica segura entre peciente e terapeuta é que se torna possível alcançar a 

estabilidade emocional do mesmo e predispô-lo à mudança (Sá, 2003).  Para tal, Buckley 
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em 1994 vem explicar que o terapeuta atua como um objeto bom perante o seu pacinte. 

Sempre que houver oportunidade, ao realizar transferências positivas, o indivíduo estará 

a interiorizar a importância da mudança sentindo-se seguro no espaço e no tempo, abrindo 

caminho para a sua autonomia e independência. 

O paciente tende a reorganizar o material reprimido em sintoma em vez de o 

recordar. Os conflitos internos resultam, assim, de impulsos instintivos que promovem 

emoções, defesas e  resistências no qual, perante uma situação menos positiva, o sintoma 

introduz-se. Nesta psicoterapia o terapeuta oferece-se como espelho para o paciente. Sem 

recorrer à técnica interpretativa, são verificados pensamentos, conflitos e motivações que 

se encontram inconscientes. Por conseguinte, estes são correlacionados com os sintomas 

e reencaminhados para a consciência do paciente (Malpique & Fleming, 2010). Ao serem 

produzidos em pensamento e de seguida verbalmente, conduzem à compreensão de quais 

as condições que impedem a mudança psíquica, pois é fundamental para a construção de 

novos significados acerca do ambiente que o rodeia a fim da minorização da 

sintomatologia. (Eizirik, Aguiar & Schstatsky, 2008).  

O paciente ao refletir sobre os seus contextos ambientais, ao efetuar o luto e ao 

reavalizar as suas condutas, consegue alcançar o insght e perceber quais as suas limitações 

e habilidades de forma consciente. Enquanto verbaliza está, efetivamente, a aliviar a sua 

dor psíquica. Ao organiar a sua própria existência interna com a externa, torna-se capaz 

de estabelecer relações estáveis e significativas, como também, de se manter equilibrado 

e adaptado ao meio, promovendo, desta forma, o desenvolvimento do seu self (Sá, 2003). 

Em suma, a singularidade da abordagem psicodinâmica consiste na menor regidez 

do seu quadro teórico de referência - psicanálise - e da sua própria intervenção, tendo 

propósitos precisos e rápidos a fim de alcançar o equilíbrio mental do paciente e a 
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reconstrução das suas relações de objeto (Eizirik, Aguiar & Schstatsky, 2008). No que 

concerne à duração da terapia, o seu tempo é bastente versátil, uma vez que, pode durar 

alguns dias, semanas ou até mesmo anos. Segundo Cordioli (2008) as sessões podem, 

também elas, ser variáveis. Normalmente costumam ser semanais, no entanto, podem 

alterar-se para quinzenais ou mensais tendo em conta as alterações e os retrocessos que 

possam suceder. 
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Promoção de Desenvolvimento de Competências sociais e emocionais  

A competência social pode ser entendida como a capacidade que o ser humano 

possui ao integrar competências comportamentais, cognitivas e emocionais para se 

conseguir adaptar aos distintos contextos sociais (Spencer, 2003 citado por Aguiar, 2009). 

Segundo Sassau (2007) esta competência pode ser subdividida em três critérios, a saber: 

os atributos individuais que se encontram relacionados com o temperamento, a empatia, 

o humor, entre outros atributos; as capacidades sociais como por exemplo a assertividade, 

a capacidade para justificar os seus próprios comportamentos e fazer parte de grupos, a 

demonstração de preocupação para com o outro e, por fim, os atributos de relacionamento 

com os pares que, se ligam ao facto do jovem ser visto como um bom amigo, convida do 

para brincar e ser aceite pelos outros. Como determinantes no desenvolvimento destas 

capacidades, são apontados na literatura três pressupostos que são eles, as caraterísticas 

individuais como o sexo e o temperamento, as caraterísticas ambientais como o nível 

socioeconómico, o gau de instrução dos pais e as psicopatologias presentes na família e 

as caraterísticas parentais como é o caso dos padrões de vinculação, os estilos educativos 

e as crenças parentais (Alves, 2006).  

Uma vez que a apreensão destas competências são segundo Bandura (1977) 

apreendidas através das experiências interpessoais por meio da observação direta do 

desempenho de terceiros, crianças pobres nas suas interações, manifestaram, certamente 

no futuro, um desajustamento social, emocional e académico que poderá levar ao 

isolamento, à delinquência, a comportamentos autodestrutivos, perturbações depressivas 

e de consumo de substâncias, entre outros aspetos pejorativos para o próprio (Silva, 

2004). Por esta razão, na sua prática clínica, o psicólogo recorre, também, à aplicação dos 

seus conhecimentos e métodos para trabalhar tanto na promoção e proteção da saúde 
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física e mental do paciente, como na prevenção, avaliação e tratamento, encaminhando-o 

para a sua saúde e bem-estar; que de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

se traduz pelo completo bem-estar físico, psíquico e social e não apenas pela ausência de 

doença, sendo, deste modo, a saúde encarada como uma direção para a felicidade na 

medida em que o ser humano deve agir diariamente indo ao encontro da sua plenitude.  

Para intervir junto da população com défices nestas capacidades a criação de 

programas que promovam o desenvolvimento de competências sociais e emocionais têm 

sido apontados como elementares para ajudar o indivíduo a alcançar modos de vida mais 

satisfatórios. Para que o tratamento seja eficaz, o psicólogo clínico deve identificar, numa 

primeira fase quais os fatores responsáveis pelo desajustamento, a sua frequência, 

intensidade e duração, bem como, os estímulos que o mantêm e quais as aptidões de 

autoconhecimento, autocontrolo e regulação emocional do paciente. Num segundo 

momento devem ser estabelecidos os objetivos de tratamento juntamente com as técnicas 

mais adequadas a utilizar e no fim da intervenção os resultados devem ser avaliados. No 

fundo, os programas de desenvolvimento de competências sociais e emocionais centram-

se, essencialmente na educação para a saúde, na produção de mudanças no conhecimento, 

na compreensão ou formas de pensar, na clarificação de valores, na alteração de crenças 

e /ou atitudes, na expressão correta das emoções, na facilitação da aquisição de 

capacidades e mudanças comportamentais. Ao desenvolver estas competências o 

indivíduo tornar-se-á capaz de desenvolver relações positivas, ser aceite pelos pares e 

promover uma adaptação ajustada e eficaz aos vários contextos (Walker, Colvin & 

Ransey, 1995 citado por Lopes, 2006).  
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Princípios Éticos e Deontológicos do Psicólogo Clínico 

 A OPP tem como princípios produzir, manter e atualizar do Código Deontológico 

dos psicólogos clínicos e, por isso, exige a estes profissionais que tenham constantemente 

em consideração, na sua prática, a valência de três grandes configurações: são elas a ética 

que se centra nos princípios morais, a deontologia tendo em conta os deveres e obrigações 

da sua atividade e, por fim, o cumprimento efetivo da legislação em vigor (Pediniell i, 

1999). Os princípios éticos da atividade profissional em psicologia estão declarados no 

artigo 77º que fora ratificado pelo Decreto-Lei nº. 57/2008 a 4 de setembro e exposto ao 

público a 25 de março de 2011. Neste artigo encontram-se explanados os objetivos gerais 

onde são citados princípios estruturais e aspiracionais comuns partilhados por todos, tais 

como: a) respeito pela dignidade e direitos da pessoa, b) competência, c) 

responsabilidade, d) integridade e e) beneficência e não – maleficência; e, ainda, objetivos 

específicos que aludem acerca das regras da conduta ética e que assumem a sua 

prevalência em oito direções, a saber: 1) consentimento informado, 2) privacidade e 

confidencialidade, 3) relações profissionais, 4) avaliação psicológica, 5) prática e 

intervenção psicológica, 6) ensino, formação e supervisão psicológica, 7) investigação e 

8) declarações públicas (OPP, 2011).  
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A Adolescência 

O período da adolescência foi, nos seus primórdios, pouco ou nada valorizado 

pelos antigos filósofos. John Locke, por exemplo que considerava todo o conhecimento 

como sendo uma construção da perceção sensorial apreendida pela experiência, numa das 

suas publicações comparava as crianças a tábuas rasas, úteis para moldar a mente na 

adolescência, uma vez que influenciados poderiam ser formatados para benefícios de 

outrem. Ainda na época de Freud, o pensamento comum na população era o de que as 

crianças teriam de trabalhar desde muito cedo e, apenas aquelas que descendiam de 

famílias nobres poderiam ir à escola e praticar atividades nos seus tempos livres. Esta 

diferenciação de estatutos obrigou a que aquelas com idades compreendidas entre os 6 e 

os 7 anos fossem consideradas como aptas para trabalhar e tratadas como pequenos 

adultos. Com o início do século XX, e após a industrialização, começaram a surgir 

carências nas sociedades quer a nível de instrução e de crescimento industrial, económico 

e tecnológico e a noção do desenvolvimento infantil começa finalmente a ser estudado e 

ponderado (Sprinthall & Collins, 2003). A primeira investigação sobre este período de 

desenvolvimento surge quando Freud divulga a obra Três Ensaios sobre a Teoria da 

Sexualidade que veio contribuir, de forma valiosa, tanto para a compreensão da 

sexualidade no período infantil, como para o entendimento das mutações na puberdade. 

(Erikson 1̧987). Mais tarde, no ano de 1979, o interesse pela adolescência foi demarcado 

em Portugal pela publicação de três livros, a saber: O Adolescente e a Família do Prof. 

Dias Cordeiro, Droga, Pais e Filhos de Daniel Sampaio e, por último, Estudos sobre a 

Droga de Carlos Amaral Dias.  

Os jovens começaram assim a ser observados nos seus múltiplos aspetos, tais 

como o psicológico, biológico e social e, passou-se, finalmente, a olhar para esta etapa da 
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vida que se encontra predisposta ao conflito interno, fase essa onde o individuo passa por 

constantes aprendizagens e adaptações com o propósito de se integrar tanto no mundo 

externo como no mundo interno. Hoje em dia a adolescência é definida como uma fase 

que liga a idade infantil à idade adulta e que se faz acompanhar de múltiplas alterações 

no funcionamento humano, como é o caso das mudanças sociais, psicológicas e físicas 

que, de certo modo, são mais visíveis pelas suas transformações (Sprinthall & Collins, 

2003).  

A OMS (2012) considera que a adolescência se situa entre os 10 e os 19 anos; já 

a Associação Internacional para a Saúde dos Adolescentes estabelece os 24 anos de idade 

como outro limite desta fase (Ribeiro & Rosendo, 2011). Para Fonseca (2005) esta etapa 

pode ser dividida em três períodos, a saber: o período inicial dos 10 aos 13, o interméd io 

a partir dos 14 aos 16 e, por último, o período tardio já depois dos 16 anos (Melgosa, 

2004). 

 Neste sentido, apesar do seu aparecimento ser, segundo se diz, visível pelas suas 

transformações corporais, o seu término parece ser de difícil definição. Para Erickson o 

fim da adolescência não pode ser demarcado pela idade mas sim pelo alcance da 

identidade do jovem. Esta identidade é, segundo o autor, algo que faz com que o próprio 

sinta que existe uma coerência interna, que é também ela confirmada e valorizada pelos 

outros à sua volta (Erickson, 1972 citado por Gleitman, 1999). No processo de construção 

de identidade estão envolvidos diversos fatores como as mudanças pessoais, a influênc ia 

social e as expectativas do indivíduo sobre o seu próprio futuro (Sprintnthall & Collins, 

2003). 

Nesta fase da sua vida, o indivíduo começa a desenvolver o seu raciocínio crítico, 

a sua capacidade de insight e a aprender novos códigos de linguagem. Paralelamente a 
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estas mudanças surgem, nesta fase, os primeiros conflitos entre o querer ser-se autónomo 

e a dificuldade em o conseguir, os primeiros interesses pelas questões da sexualidade, 

pela procura intensiva de identificação com pares e com os estilos de vida com que mais 

se conforma e, pela mudança de interesses nas relações interpessoais, uma vez que, os 

pais passam para segundo plano e os encontros com os amigos tendem a ser mais 

marcantes, intensos e frequentes (Dias & Fontaine, 1996 citado por Gouveia-Pereira et 

al., 2000). 

A mente do adolescente é considerada por Erickson a mente do moratorium – 

etapa psicossocial que demarca a fase infantil da fase adulta – “entre a moral apreendida 

na infância e a ética a ser desenvolvida no adulto” (Erikson 1̧987). Nesse sentido, se as 

identificações e o fatores que se encontram envolvidos com a construção de identidade 

levarem à consolidação de metas, de valores e de crenças, o jovem crescerá saudável 

sentindo-se valorizado e com capacidade e potencial para ultrapassar as crises parciais 

desta fase; se, por outro lado, não existir esta uniformidade poderão surgir confusões entre 

papéis que irão, por sua vez, dificultar o sentimento de identidade do ego e conduzir ao 

isolamento, à agressividade, a comportamentos autodestrutivos e a desequilíb r ios 

emocionais (Matos, 2008).  
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A Diferença entre o Normal e o Patológico na Adolescência 

Durante muito tempo, os investigadores procuraram delimitar o que poderia ser 

entendido como normal e o que poderia ser compreendido como patológico no período 

da adolescência. Sílvio Lima foi um deles e através da publicação Normal, Anormal e 

Patológico em 1947, afirmava que a destrinça entre estes dois conceitos era de tal modo 

difícil, que o mais certo era considerar a saúde mental não como um estado 

permanentemente estável mas sim como um processo que se encontra em constante 

desenvolvimento e que implica equilíbrios e desequilíbrios. Já Freud, em 1954, afirmava 

que a separação entre estes dois conceitos se resumia ao desaparecimento ou não do 

complexo de édipo e que era possível, o ser humano viver entre o estado normal e o estado 

patológico. Sobre este assunto, Bergeret, em 1972, foi revelador, ao declarar que a 

normalidade deveria ser entendida como um estado que se encontra estruturado e 

funcionalmente adequado e que o patológico corresponderia a uma rutura nesse 

equilíbrio. Isto quer, assim, dizer que desde que as estruturas sejam estáveis ambas podem 

fazer parte do dia-a-dia do indivíduo (Houze, Emmanuelli & Moggio, 2004). Sendo a 

adolescência uma fase que se faz acompanhar de múltiplas alterações do aparelho 

psíquico propicias ao acting out, são muitos os autores que consideram, hoje em dia, 

determinados comportamentos de delinquência e toxicomania como fazendo parte do 

desenvolvimento experiencial desta mesma etapa e, que, por isso, não devem ser 

considerados como patológicos, a não ser que se tornem frequentes e pejorativos para o 

desenvolvimento saudável do indivíduo (Braga & Dell’ Aglio, 2013).  
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Os Fatores de Proteção e os Fatores de Risco na Adolescência  

 O adolescente é, atualmente observado sobre um ponto de vista biopsicossocial e, 

por isso, é considerado um ser que vive num macro sistema que se encontra em constante 

transformação e interação com o meio. As influências recebidas podem ser tanto positivas 

como negativas para um desenvolvimento infantil e adolescente saudável e equilibrado . 

Na sua prática interventiva, cabe ao psicólogo clínico, atender aos objetivos gerais 

definidos pela OPP e, investigar quais os fatores de proteção para o desenvolvimento de 

perturbações emocionais e sociais e, quais os fatores de risco que poderão vir a determinar 

o modo como estes indivíduos iniciam, vivenciam e encerram este ciclo da sua vida 

(Coslin, 2002). 

Na literatura os fatores de proteção podem ser entendidos como as variáve is 

responsáveis pela diminuição dos fatores de risco, logo favoráveis ao crescimento e 

desenvolvimento do jovem. Polletto e Koller (2006) defendem a existência de alguns 

fatores de proteção fundamentais que, são eles: a autoestima, a capacidade para lidar com 

as próprias emoções, a coesão familiar, a segurança, a estabilidade económica, finance ira 

e emocional, a definição de identidade, as expetativas, os valores e as crenças. Segundo 

a concordância entre os investigadores, para se conseguir atingir esta proteção da saúde 

mental no jovem é importante a existência de uma interligação entre os sistemas familiar, 

escolar e a comunidade (Filho & Guzzo, 2006).  

O suporte familiar e o amor que o jovem recebe são fundamentais para satisfazer 

a suas necessidades básicas de crescimento, uma vez que os pais têm a função de partilhar 

valores e de reforçar positiva ou negativamente as condutas comportamentais dos seus 

filhos quer a nível da sexualidade, da escolha de pares e de outras atividades. Os 

professores são, também, eles agentes importantes nesta fase, uma vez que os devem 
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incentivar, apoiar e motivar nesta nova fase de adaptação e desenvolvimento intelectua l. 

A comunidade têm o dever de proporcionar o desenvolvimento de práticas de promoção 

da saúde. Se a dinâmica entres os três sistemas for de, certo modo, harmoniosa o jovem 

será capaz de atingir o equilíbrio emocional e de desenvolver mecanismos de coping, 

sentimentos de confiança e autonomia e, evitar, por sua vez, problemas de saúde mentais, 

dificuldades escolares e relacionais e, ainda, condutas de agressividade e de risco (Coslin,  

2002). 

Os fatores de risco podem ser vistos como o inverso dos acima mencionados; no 

entanto são caraterizados, mais precisamente, pela existência de uma caraterística, ação 

ou experiência que possa levar ao desencadeamento de uma problemática ou 

consequências no funcionamento psicológico, emocional e social do individuo (Filho & 

Guzzo, 2006). Em termos gerais, estes parecem incluir abusos de natureza sexual e física 

experienciados no período infantil, violência familiar, escolar e/ou na comunidade como 

por exemplo, o bulling e o cyberbulling; como também, o nível socioecónomico baixo, a 

exclusão social e a desigualdade na educação. A par destes aspetos encontram-se, ainda, 

incluídos nestes fatores, doenças mentais, abuso e consumo de substâncias psicotrópicas 

por parte dos pais ou dos pares, mudanças sociais, angústias, situações de morte e luto, 

crises humanitárias e ideação suicida ou suicídio (Pinto, Luna, Silva, Pinheiro, Braga & 

Souza, 2014).  

 

 

 

 

 



Psicoterapia de apoio na intervenção clínica em pacientes com sintomatologia depressiva 

 

40 

Cátia Alexandra dos Santos Mendes   

O Luto na Infância e na Adolescência  

 O luto, palavra derivada do latim lugere que significa chorar, é também ele um 

dos fatores mais prevalentes da depressão na criança e no adolescente e, que poderá 

conduzir ao suicídio (Grinberg, 2000). De um modo geral, sabe-se que a morte faz parte 

“vida”, no entanto, o sentimento de perda de um ente querido torna-se, por vezes, 

insuportável e de difícil aceitação. Na adolescência, a par com todas as mutações que lhe 

são caraterísticas, o luto torna-se uma questão ainda mais pertinente (Rangel, 2005).  

 Durante várias décadas, pouco se falava da questão da morte, dos sentimentos 

associados às perdas e do modo como cada um reagia face ao processo de luto que tinha 

de ser feito. Por este motivo, poucos foram os estudos realizados sobre esta temática. Dos 

poucos que foram desenvolvidos, os primeiros remontam ao ano de 1940, quando muitas 

famílias perderam os seus entes queridos nas duas grandes guerras mundiais. Neste 

século, o luto era simplesmente estudado de um ponto de vista emocional e fisiológico e, 

por apresentar sintomas semelhantes aos de uma doença, era comparado a uma patologia 

e, portanto, passível de ser curado (Grinberg, 2000). 

Com o passar dos anos, múltiplos foram os investigadores que tentaram perceber 

o comportamento do indivíduo desde o nascimento até à idade adulta, contribuindo 

empiricamente para o aumento da compreensão deste tema. Assim, diversos estudos 

vieram originar novas conceções e a ideia do luto passou a ser pela primeira vez entendida 

como uma reação natural perante a perda de um objeto significativo; desta forma, para 

além de a adolescência ser uma etapa da vida do indivíduo marcada pelo luto e pelo 

abandono do mundo infantil, os jovens também vivenciam o luto quando rompem os laços 

afetivos com o seu cuidador primário, visto na infância como fonte segura, confiante e 

protetora (Pedro, Catarino, Ventura, Ferreira & Salsinha, 2011).  
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Uma das teorias mais importantes que contribui para o entendimento e intervenção 

do processo de luto foi a teoria da vinculação desenvolvida por John Bowlby em 1950. 

Segundo a sua experiência, a vinculação, ou seja, a forte ligação emocional e afetiva a 

um objeto amado do qual se depende e, naturalmente estabelecido com o cuidador 

primário, é imprescindível para o crescimento emocional e social da criança. Para este 

autor, existem quatro fases da vinculação que são responsáveis por influenciar o 

comportamento do indivíduo no período da adolescência, a saber: a fase de pré-

vinculação, a fase de vinculação em progressão, a fase de vinculação evidente e a fase de 

formação de cumplicidade (Bowlby, 1982). Na primeira fase (0-2 meses), o bebé reage 

aos estímulos externos utilizando os sistemas neonatais, tais como rir, chorar, balbuciar 

para atingir as suas necessidades, não tendo noção da destrinça entre cada cuidador. Na 

fase de vinculação em progressão (2-6 meses), a criança inicia a identificação com o seu 

cuidador primário, reconhecendo-o visualmente e por meio de ruídos. Na fase que se 

segue (6 meses-1 ano), a criança estabelece finalmente a sua vinculação com o objeto 

primário, utilizando-o como fonte segura de exploração do meio. Desta forma, segue-o 

sempre que se afasta de si, exteriorizando emocionalmente através do choro, o seu medo 

de separação e abandono. Na última fase, denominada formação de cumplicidade (a partir 

dos 2 anos) começa a existir a noção de permanência que ajuda no processo de 

afastamento objetal (Holmes, 1993). A criança passa a percecionar o cuidador como 

objeto independente e ambas estabelecem entre si uma união que as torna capazes de 

reconhecer os sentimentos e expetativas uma da outra, as imposições definidas por cada 

uma e as metas para as alcançarem. É com base na qualidade estabelecida do vínculo 

primário que, ao fim destas quatro etapas, a criança pode ter ou não, alcançado uma base 

sustentável para criar vínculos futuros e, ainda, uma maior capacidade de insight e 

competências para enfrentar perdas e separações que possam surgir ao longo do seu 
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crescimento, como é o caso da adolescência. Para tal, a qualidade da relação a que Bowlby 

se refere baseia-se em questões simples como a segurança que a criança estabelece com 

o seu cuidador, a sensibilidade das respostas perante as necessidades da mesma e 

intensidade e particularidade dos afetos recebidos (Grinberg, 2000). 

 Ainsworth e colaboradores (1978) estudaram a destrinça entre os vínculos 

afetivos entre as mães e os seus bebés e definiram três padrões básicos: o seguro, o 

inseguro/evitador e, ainda, o ansioso/ambivalente. O primeiro corresponde a crianças que 

reconhecem o objeto vinculativo como protetor, seguro e disponível para a satisfação das 

suas necessidades. O padrão inseguro/evitador diz respeito ao que sentem aqueles quando 

não são correspondidas e, ficam deprimidas, evitam e ignoram o objeto. O último padrão 

representa crianças pouco seguras de si, com medo de explorar situações e de conhecer 

indivíduos novos, uma vez que, pensam que nunca usufruirão de uma base segura e que, 

por isso, podem ser facilmente abandonadas.  

Com a divulgação crescente dos seus estudos, Bowlby que defendia a ideia de que 

o padrão vinculativo se estabelecia na idade pré-escolar, reformula o seu pensamento e 

afirma, em 2002, que este padrão se encontra em constante desenvolvimento ao longo da 

vida e que, por isso, é suscetível de várias mudanças, mudanças essas que são provocadas 

pelos diferentes interesses que surgem ao longo do desenvolvimento do indivíduo. Na 

adolescência, a vinculação inicialmente estabelecida com o cuidador primário é 

substituída pela relação com os pares, na idade adulta pelos parceiros amorosos e amigos 

e na idade sénior pelos pais e pelos filhos.    

 Ao longo do seu crescimento, a criança vai sendo capaz de ultrapassar algumas 

separações inevitáveis e começa a lidar com a morte direta ou indiretamente através de 

jogos e filmes por exemplo, dando origem às primeiras dúvidas e curiosidades. De modo 
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geral só entre os nove e os doze anos de idade, é que a criança (pré-adolescente) começa 

a interiorizar esta noção; e, por esse motivo, este conceito já deve estar, na adolescência, 

bem definido (Machado, 2006), embora nem todos os jovens se encontrem no mesmo 

nível intelectual e cognitivo quando passam por essa etapa. Speece & Brent em 1984 

estabeleceram três conceitos base imprescindíveis à ideia de morte: a irreversibilidade 

(noção de permanência e do não retorno do sucedido), não funcionalidade (perda das 

funções vitais) e universalidade (ideia de que todos os seres vivos morrem um dia) (Pedro 

et al., 2011). 

Quando um objeto significativo morre, a forma como o adolescente vivência e se 

readapta a esta fase para continuar a viver sem o objeto amado, mesmo tendo atingido a 

noção real dos três conceitos acima referidos, está intimamente relacionada com a sua 

personalidade, a sua cultura e com o estágio de desenvolvimento cognitivo e psicossocial 

em que se encontra. Para além destes fatores, as experiências anteriores acerca da morte, 

a vinculação, a sua própria estrutura familiar e a permanência da mesma após a perda do 

objeto são fundamentais para que o luto seja elaborado de forma saudável (Franco & 

Mazorra, 2007).  

Segundo Worden (1998), existem algumas reações comuns face à perda, como: 

reações afetivas (tristeza, desespero, pena, frustração, ansiedade, culpa, raiva, hostilidade, 

desprazer, solidão, choque e cansaço), manifestações comportamentais (agitação motora 

ou choro constante), atitudes em relação a si próprio, ao falecido e ao ambiente 

(isolamento e baixa autoestima) fenómenos cognitivos (descrença, problemas 

atencionais, alucinações) e, por último, mudanças fisiológicas e queixas somáticas 

(problemas alimentares, hipersónia e insónia, dores corporais).  
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Já Weizman e Kamm, em 1987, definiram diferentes fases emocionais e 

comportamentais relativamente à questão da perda e do luto. A primeira é a fase do 

choque que origina sentimentos de abandono, negação, isolamento social, vazio, entre 

outros. A segunda é a do desconcerto onde o indivíduo se sente culpado pela morte do 

ente querido, autocensurando-se e responsabilizando-se pelo trágico acontecimento. A 

raiva é a fase em que o jovem exterioriza tudo aquilo que sente por se sentir abandonado. 

A quarta fase é a da tristeza, onde as ideias de perda começam a ser compreendidas mais 

facilmente e onde se dá uma aceitação e se faz um esforço para se estar ativo e evitar o 

sofrimento. A última fase, integração, representa a consciência de que é preciso 

ultrapassar o passado e adaptar-se à nova realidade (Pedro et al., 2011).  

Em 2004, Bowlby refere no seu livro Perda: Tristeza e Depressão, que o luto só 

pode ser saudável quando o ser humano aceita a perda e se reorganiza junto dos outros 

vínculos significativos que ainda existem, conseguindo pensar no objeto amado sem que 

isso lhe cause uma intensa angústia. De forma a delimitar esta questão, Rangel esclareceu 

em 2005 que, se o indivíduo começa a ficar incapaz de investir em si e nos outros, 

impossibilitado de se readaptar e de terminar o seu processo de luto, então tal significa o 

despoletar de um luto patológico. Segundo Bromberg (1996), este luto pode ser definido, 

de um modo geral, pela frequência, intensidade e duração das reações manifestadas face 

à perda, da sintomatologia manifestada e, ainda, pela estruturação que o indivíduo elabora 

face a este processo. Weizman e Kamm (1987) citado por Silva (2004) referem que este 

tipo de luto pode ser subdividido em luto adiado e luto prolongado. O primeiro acontece 

quando o jovem nega constantemente a perda do falecido, reprimindo os seus sentimentos 

e emoções; o segundo luto, quando o indivíduo é dominado por contantes pensamentos 
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acerca do ente querido negando constantemente a sua morte, durante pelo menos, mais 

de três anos. 

Do ponto de vista analítico, o luto é entendido como um período marcado por uma 

intensa dor que é provocada por uma rutura drástica de um objeto amado que fora 

investido e que obriga o ego a adaptar-se a esse mesmo vazio que a perda lhe causou. 

Segundo a sua teoria, o processo de luto em si inicia-se apenas no momento em que o ser 

humano ganha a consciência do vínculo que fora perdido; e quando, finalmente, começa 

a desinvestir do objeto amado para, mais tarde, investir noutros objetos (Moggio, Houzel 

& Emmanuelli, 2004). Para tal, é importante que quando abordada a questão pelo jovem, 

os pais não tenham tendência a poupar os filhos omitindo o conceito ou dando explicações 

menos racionais acerca do assunto, pois quando não familiarizados com o tema podem 

não saber lidar com a situação e, consequentemente, reprimir sentimentos que podem 

fazer adoecer os mais jovens. No entanto, mesmo conscientes da noção de morte, quanto 

maior o vínculo, mais difícil se torna de ultrapassar os sentimentos e as emoções face ao 

objeto amado e, por isso, quando a superação não é totalmente eficaz, o luto torna-se 

patológico e se não trabalhado pode regressar na idade adulta através da manifestação de 

fobias, crises ansiogénicas, perturbações do sono (hipersónia, insónia e pesadelos) e 

perturbações depressivas, o que poderá levar o adolescente a comportamentos 

autodestrutivos, a ideações suicidas ou até mesmo ao suicídio (Kübler-Ross, 1991). 
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Comportamentos Autodestrutivos na Adolescência  

O período da adolescência encontra-se segundo Soares e Campos (1988) repleto 

de angústias, frustrações e de sentimentos depressivos. Algumas destas situações são 

consideradas típicas desta fase e é ao ultrapassá-las que a pessoa atinge a maturidade; 

embora existam jovens que se encontrem, neste período, estruturalmente estáveis, outros 

parecem encontrar-se estruturalmente desorganizados. Quando o sofrimento psíquico é 

de tal modo intenso, os adolescentes podem experienciar sentimentos de desvalorização, 

de desmotivação e de pouca ou nenhuma vontade para viver, levando-os a considerar o 

suicídio como a sua única salvação.  

De entre os primeiros estudos sobre o suicídio realizados em Portugal, há que 

referir aquele que foi levado a cabo pelos autores Carlos Amaral Dias e Teresa Nunes 

Vicente no seu livro (1984) A Depressão no Adolescente. Estes autores relatam que, já 

no ano de 1968 os profissionais de saúde dos Estados Unidos da América começavam a 

sentir-se preocupados com o aumento do índice de suicídio nos adolescentes no mundo. 

Em 1977, de entre 100 000 jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos, a 

taxa de morte por suicídio em comparação com o ano acima mencionado (1968) veio a 

sofrer um aumento de 7,8 para 14,2, tornando-se, deste modo, a quarta maior causa de 

morte na população adolescente deste país. No mesmo ano, este aumento alargou-se a 

outros países, tais como a Finlândia, Áustria, Alemanha, Suíça, Japão e Checoslováquia. 

Mais tarde, em 1990, os autores acima mencionados referem que uma amostra composta 

por de 100 000 indivíduos de diferentes países com idades compreendidas entre os 15 e 

os 24 anos, revelava que quer na Itália, como na França, Suíça e EUA os adolescentes do 

sexo masculino são os que mais praticam o suicídio. Em sentido inverso, o Who /Euro 

Multicentre Study deu a conhecer que entre os anos de 1989 e 1992 a média europeia 
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anual apontava para a existência de maior prevalência do suicídio nas adolescentes (106,9 

por 100 000 no sexo masculino entre os 15 e os 19 anos de idade e 291,8 para as raparigas 

do mesmo grupo de referência).  

Durante o processo depressivo, o adolescente vai vivenciando sentimentos cada 

vez mais ambíguos, marcados por um extremo desespero, desamparo, solidão, medo e 

incapacidade para sofrer separações ou perdas objetais (amizades, relações amorosas, 

progenitores). Começa assim a sentir-se incompreendido, pouco apoiado ou valorizado e 

a sua motivação bem como a crença de um final feliz parecem ficar cada vez mais longe 

da realidade. O jovem recorre a comportamentos autodestrutivos, julgando, por vezes, o 

suicídio a única solução para por fim à angústia e dor psíquica (Silva, 2004).  

Ao referir este tipo de condutas, há que ter em atenção que, segundo a 

suicidologia, o comportamento suicida abrange três tipos de conceitos: a ideação suicida 

(pensamento), a tentativa de suicídio (ação) e o suicídio consumado (concretização) 

(Gonçalves, Freitas e Sequeira, 2011). Atualmente, a maior parte dos investigadores 

comparam o comportamento suicida como um continuum, pois os pensamentos acerca da 

morte começam a ser ponderados e, posteriormente, planeados, dando origem a 

sucessivas tentativas que resultam em lesões graves para o próprio e que, um dia, poderão 

dar azo de modo intencional à satisfação do seu desejo (Baggio, Palazzo & Aerts, 2009).  

No que concerne à delimitação de cada um dos conceitos acima mencionados, 

foram vários os autores que os investigaram. A ideação suicida corresponde a 

pensamentos e planos com vista a alcançar o desejo fatal de morrer, a tentativa de suicídio 

equivale à conduta também ela intencional mas sem concretização do objetivo primordia l; 

e, por último, o suicídio consumado refere-se à consumação do ato no qual o individuo 

se autodestrói por meio de um comportamento intencional com vista a acabar com a sua 
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própria vida. Em 1982, Watts e Stenge, chegam mesmo a afirmar que a tentativa de por 

fim à vida explica todo um procedimento não fatal que pode estar ou não relacionado com 

o propósito de morrer e que segundo o autor, o método utilizado pelo indivíduo, ajuda na 

distinção entre a verdadeira determinação que tem para morrer ou sobreviver. No fundo, 

estes três conceitos correlacionam-se entre si como se de um procedimento se tratasse 

(Sampaio, 1991).  

Laufer em 2000 afirma, ainda que o surgimento destas condutas se encontram 

intimamente relacionadas com o insucesso do desenvolvimento de três etapas da vida do 

jovem. A primeira etapa refere-se à mudança relacional com os progenitores, pois alguns 

jovens parecem não conseguir suplantar a separação emocional e tornar-se 

independentemente autónomos. A segunda diz respeito às alterações que decorrem nas 

suas relações parentais no qual ocorrem falhas de identificação social que influenc iam 

negativamente o seu desejo de ser adulto e, a última etapa, alude ao facto do adolescente 

não ter conseguido alcançar a sua identidade sexual.  

 No ano 2000, cerca de um milhão de indivíduos cometeram suicídio em todo o 

mundo (OMS, 2002), sendo a Lituânia atualmente o país com a taxa de suicídio mais 

elevada (42.1). Em 2008, Madge et.al. publicaram o estudo Child & Adolescent Self-harm 

in Europe onde pretendiam compreender se todos os comportamentos lesivos para o 

próprio poderiam ter ou não uma verdadeira intenção de acabar com a vida. Os resultados 

revelaram existir um maior predomínio deste tipo de condutas do que em indivíduos com 

essa mesma ideação. Ainda nesse mesmo estudo, composto por uma amostra de 30. 477 

jovens dos 15 aos 16 anos de idade, os comportamentos autolesivos são definidos como  

uma ação iniciada mas não mortal perante a qual o adolescente procura lesar-se através 
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de mutilações, saltar de um precipício ou ingerir algo pejorativo à sua saúde, como a 

ingestão de drogas ou objetos.  

Sampaio (2000) aponta para a destrinça entre quatro tipos de suicídio possíveis 

nos jovens, que são: o apelo, feito a outrem no sentido de este o ajudar a concretizar o seu 

objetivo, o desafio que costuma acontecer famílias onde não existe uma estrutura bem 

definida, no qual o adolescente minimiza e se põe em pé de igualdade perante os outros, 

a fuga que se caracteriza por uma ideia paradoxal, pois se por um lado se isola do núcleo 

familiar parecendo pouco atento ao que se passa e se analisa a ideia de morte como 

solução única, por outro, está bem atento a tudo à sua volta embora se sinta na mesma 

excluído e abandonado; e, por fim, o renascimento que parece significar a necessidade de 

morrer para poder viver (morrer o que se é para se renascer de outra forma com outra 

vida).   

No nosso país, segundo o Plano Nacional de Prevenção do Suicídio as condutas 

suicidas podem ser subdivididas em comportamentos autolesivos e atos suicidár ios  

(Carvalho et al., 2013). Por serem tão difíceis de delimitar, este plano indicou quatro 

conceitos fundamentais, associados aos comportamentos suicidas. A intencionalidade 

que pode ser entendida pela motivação e desejo ou não de morrer, o método que diz 

respeito ao modo como o indivíduo planeia a tentativa suicida, os resultados que tanto 

podem ser lesivos ou não e, por fim, a letalidade onde é feita uma avaliação de todo o 

processo tendo em conta tanto a perspetiva do médico (letalidade objetiva) como a 

perspetiva do paciente (letalidade subjetiva), relativamente ao perigo de morte que pode 

existir tendo em conta o método utilizado (Guerreiro & Sampaio, 2013).  

Em Portugal, no ano de 2009, cerca de 8.1 – 6.7 do sexo masculino e 1.4 do sexo 

feminino - jovens entre as idades 15-25 cometeram suicídio (Sociedade Portuguesa de 
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Suicidologia, 2013). Em 2012, o estudo Aventura Social: promoção de competências e 

do capital social para um empreendedorismo com saúde na escola e na comunidade de 

Lisboa realizado por Matos, Ramiro, Figueira e Reis, com uma amostra de 396 

participantes com idades compreendidas entre os 13 e os 21 anos, referem que 18% se 

tentou agredir a si próprio pelo menos uma vez e 5,6% pelo menos 4 vezes em 12 meses. 

Há dois anos, 1.216 das mortes no nosso país foram causadas por suicídio, passando este 

ato a ocupar a quinta posição como maior causa de morte no nosso país (PORDATA, 

2016). Segundo o Sistema Único de Saúde, o suicídio é, ainda, considerado como a 

segunda causa das internações hospitalares dos 10 aos 19 anos do sexo feminino (Freitas 

& Botega, 2002). 

Do ponto de vista analítico, o suicídio parece resultar numa manifestação de 

agressividade e repulsa virados contra o corpo sexuado adulto. Este corpo passa a ser 

encarado como um alvo a abater a fim de reencontrar o corpo púbere ansiado e idealizado. 

Para Laufer (1984) quando o adolescente procura morrer, perdendo a consciência da sua 

ação, vive um momento psicótico que impede um saudável e normal desenvolvimento do 

jovem. O suicídio acontece, assim, como o resultado de uma depressão de extrema 

intensidade, frequência e duração que prejudica o adolescente em múltiplos contextos e 

que o leva a querer acabar com a dor que sente por considerar ser esta a única solução 

possível.  

Nesse sentido há que estar atento aos sintomas e manifestações evidenciados pois, 

quando existe uma intenção fatal para si próprio não se pode encarar isso como uma fase 

maturativa desta etapa da vida. Desta forma e, por ser um fator crescente a nível nacional 

e mundial, a OMS (2011) referiu que existem fatores influentes no dia-a-dia dos jovens 

que podem ajudar a proteger e a evitar um fim trágico, a saber: fatores familiares (apoio, 
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afeto, confiança, abertura a novas experiências), fatores cognitivos e da personalidade 

(boas capacidades sociais, procura de ajuda e conselhos, valorização pessoal, habilidades 

comunicacionais, planeamento do futuro), fatores cultura is e sociodemográficos (valores 

culturais, trabalho, lazer, religião, boas relações com pares, colegas, educadores e outros 

adultos) e, por último, fatores ambientais (alimentação saudável, qualidade de descanso, 

atividades físicas). 
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Manifestações Depressivas na Adolescência 

Durante muitos anos, pensou-se, que a depressão estivesse exclusivamente 

relacionada com uma patologia mental dos adultos e, por isso, raramente se considerava 

que uma criança pudesse manifestar comportamentos depressivos. Percebê-la como uma 

perturbação infantil e juvenil começou a gerar algumas controvérsias entre autores. 

Kraeplin, Bleuler e Meyer, em 1921, foram dos primeiros estudiosos a investigar sobre 

esta problemática na adolescência, embora os resultados obtidos tivessem sido pouco 

significativos. Em 900 indivíduos maníaco-depressivos, apenas quatro tinham tido alguns 

episódios antes dos 10 anos de idade. Kanner, mais tarde, a 1937, concluía ser impossíve l 

a existência de tais estados antes dos 15 anos de idade, o que foi confirmado anos depois 

por Bradley e Barton-Hall (1952) (Houzel, Emmanuelli & Moggio 2004).  

Com o passar das épocas, começou a associar-se esta doença a crianças e 

adolescentes devido à sintomatologia manifestada. Em 1975, o Instituto Nacional de 

Saúde Mental dos EUA e o Manual de Diagnóstico e Estatísticas das Perturbações 

Mentais (DSM) reconhece, finalmente, a depressão como fazendo parte de uma das 

múltiplas perturbações existentes na população infantil, que pode estender-se até à 

adolescência, adotando contornos mais graves na idade adulta se, não tratada. Mais tarde, 

em 1990, a OMS, através de uma análise feita pela Disability Adjusted Life Years, 

presumia que passadas duas décadas haveria uma alteração drástica no que dizia respeito 

às prioridades da saúde nos indivíduos e, que a depressão major, quarta causa no ano do 

presente estudo, seria a segunda em 2020 (Bahls, 2002 citado por Biazus & Ramires).  

Nos dias de hoje, pensa-se que o risco dos sintomas depressivos possam aumentar na 

população com uma preponderância de 2% nas crianças e de 4 a 8 % nos adolescentes 

(Fleming & Offord, 1990 citados por Resende, Santos, Santos & Ferrão, 2013).  
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Segundo a literatura, a depressão no período da adolescência pode ser influenc iada 

por diversos fatores, tais como os genéticos e biológicos (pais que sofram de depressão), 

os psicológicos (imagem corporal negativa, ansiedade, baixa autoestima), os fatores que 

se referem aos pares (fraca popularidade, vivencias de rejeição, fracas interações com 

pares) e, por fim, os fatores familiares (pouca disponibilidade dos pais para os filos, fraca 

coesão, conflitos conjugais, problemas financeiros, divórcios). O seu aparecimento pode 

estar, muitas das vezes, associado a separações de familiares próximos, lutos, integração 

de novos membros familiares, mudanças frequentes de casa, de amigos e de escola e, 

outras comorbilidades, tais como, perturbações da ansiedade, dificuldades de 

aprendizagem, transtorno de défice de atenção/hiperatividade, perturbações alimentares, 

entre outras (Bahls, 2002).  

Segundo a perspetiva analítica a origem das manifestações depressivas na 

adolescência encontram-se relacionadas com a perda do objeto, o tipo de construção de 

identidade e a sua separação/individualização (Coelho, 2004). Para os teóricos do modelo 

cognitivo comportamental a depressão é originada por meio de distorções cognit ivas 

através da tríade cognitiva que diz respeito à forma como o indivíduo se perceciona, à 

forma como perceciona as suas experiências e a forma como perceciona o seu futuro; dos 

esquemas que são considerados como padrões cognitivos seguros que servem de base 

reguladora para interpretar um conjunto de situações de forma coerente e, por fim, através 

dos erros cognitivos que se encontram relacionados com a abstração seletiva onde é 

atribuída importância a informações e/ou vivências que sirvam de apoio para crenças de 

desespero, com as inferências arbitrárias das quais são retiradas conclusões 

independentemente dos fatos da realidade, com a sobregeneralização onde o indivíduo 

generaliza uma vivência negativa a todas as outras experiências que possam surgir e, 



Psicoterapia de apoio na intervenção clínica em pacientes com sintomatologia depressiva 

 

54 

Cátia Alexandra dos Santos Mendes   

ainda, relacionados com a maximização ou minimização que pode levar à valorização de 

experiências negativas em detrimento das que são positivas e, por último, com a 

personalização onde o ser humano interioriza experiências externas como sendo 

experiências pessoais (Freeman & Reineck, 1993 citado por Soeiro, 2006).  

Considera-se, portanto, que uma criança e/ou adolescente esteja a passar por uma 

depressão quando os sintomas que manifesta são de tal modo intensos, frequentes e 

duradouros pondo em causa o seu crescimento e adaptação social (Matos, 2006). A 

sintomatologia depressiva nestes indivíduos pode ser ausente de diagnóstico, uma vez 

que, muitos dos sinais se encontram encobertos, resultando simplesmente em queixas 

psicossomáticas, perturbações do comportamento ou problemas na escola (Resende, 

Santos, Santos & Ferrão, 2013). Câmara (2005) refere que estes jovens apresentam de 

uma forma geral um fraco potencial escolar, intelectual e social e que os primeiros sinais 

de alerta são as dificuldades escolares e a constante irritação no indivíduo.  

Em termos sintomáticos, a tristeza não é o sintoma principal, mas sim uma certa 

irritabilidade e instabilidade, que podem levar a comportamentos explosivos repletos de 

raiva e agressão. Podem existir ainda outras manifestações, tais como, lentificação 

motora, falta de energia, perturbações relacionadas com o sono (hipersónia e/ou insónia), 

cefaleia, dores de barriga, isolamento social, desinteresse e anedonia, vazio interior, 

tristeza, choro fácil, ansiedade, apatia, alterações alimentares (perda ou ganho de peso), 

oscilações do ritmo cardíaco, dificuldades relacionais e escolares, baixa autoestima e, 

ainda, dificuldades de concentração. A estes sintomas podem, também juntar-se, 

sentimentos de inutilidade, desvalorização pessoal, culpabilidade e inferioridade, os 

consumos abusivos de sustâncias psicotrópicas (álcool e drogas) e as ideias de acabar 

com a própria vida começam a ser mais dominantes a fim de terminar com o seu 
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sofrimento (Bahls, 2002). A ideação suicida ou o suicídio surge, assim, como um fator de 

risco associado, revelando uma manifestação impulsiva e reativa no adolescente que se 

encontra a passar por uma fase marcada pela fraca autoimagem, que o leva a percecionar 

e avaliar o momento presente e futuro de forma negativa (Marcelli, 2002). 

No que diz respeito ao predomínio das manifestações depressivas na adolescência, 

sabe-se que, tendem a aumentar sensitivamente a partir dos 14 anos de idade, havendo 

uma prevalência no sexo feminino que tende a desenvolver esta problemática duas vezes 

mais do que os rapazes, que pode ser justificado pelas alterações hormonais que 

acontecem nesta fase e pelo facto dos rapazes demonstrarem uma maior resistência ao 

sofrimento e à sintomatologia. Alguns estudos apontam, também, para a existência de 

diferenças sintomáticas entre os sexos. As raparigas, por exemplo, tendem a mostrar-se 

mais tristonhas, chorosas, ansiosas, chegando a sentir aborrecimento ao realizarem as 

tarefas diárias. Os rapazes, por seu torno, tornam-se mais agressivos, hiperativos, 

desenvolvem sentimentos de desprezo pelo outro, desespero para fugir de casa, adotam 

condutas indisciplinares no contexto escolar e dão início ao consumo de substâncias 

prejudiciais à sua saúde (Acosta-Hernández et al., 2011). Em termos interventivos, 

Sampaio (2009) afirma ser necessário intervir apoiando não só o indivíduo, mas também, 

integrando a família, a escola e o grupo de pares para que as suas qualidades emociona is, 

afetivas e intelectuais possam ser promovidas em vez de agravadas nesta fase da vida do 

indivíduo.  
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Objetivos Propostos 

 O estágio académico faz parte da formação do segundo ano do mestrado dos 

estudantes de psicologia clínica. O objetivo principal é, no fundo, a promoção e a 

integração das aprendizagens teóricas e práticas com vista ao crescimento pessoal e 

profissional do aluno. Os objetivos gerais deste estágio foram determinados pela 

Faculdade Lusíada de Lisboa; já os objetivos específicos e as atividades a realizar foram 

definidos pelo IDEPH.  

Tabela 1 

Objetivos gerais 

a) Proporcionar aos alunos um contato direto com práticas profissionais e 

formas de intervenção ligadas às competências desenvolvidas ao longo do 

curso; 

b) Desenvolver capacidades de utilização de instrumentos teóricos e 

metodológicos adequados à abordagem de problemas concretos; 

c) Incrementar o grau de maturidade, preparação e de relacionamento humano 

dos alunos para o desempenho profissional futuro; 

d) Fomentar e apoiar a intercâmbio Escola – Mundo do trabalho. 
 

 

Tabela 2 

Objetivo Específico- IDEPH 

a) Integração na equipa multidisciplinar do IDEPH de modo a compreender o 

trabalho do psicólogo clínico em geral e, em particular, no contexto do trabalho 

de equipa desenvolvido no Instituto de Neuroeducação; 

b) Estudar e aprender a aplicar as provas psicológicas utilizadas no serviço de 

psicologia clínica no IDEPH; 

c) Aprender a elaborar o perfil psicológico de um paciente; 

d) Acompanhamento individual de dois casos clínicos; 

e) Realização de avaliação psicológica através de técnicas de observação, de 

entrevista e instrumentos complementares de avaliação clínica; interpretaçã o 

dos resultados, diagnóstico e tratamento. 
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Método 

No início do mês de outubro de 2015, mais precisamente no dia 12, deu-se início 

ao estágio académico que, se deu por concluído no dia 27 de junho de 2016, suportando 

uma durabilidade de 8 meses com uma participação ativa na sua assiduidade entre dois a 

três dias por semana, mais propriamente, segundas, quintas e sextas-feiras. O total de 

horas atendeu aos objetivos estipulados, tendo sido cumpridas mais do que as 400 horas 

mínimas estabelecidas. Com vista a desenvolver as funções de psicodiagnóst ico, 

científicas, técnicas de avaliação e de tratamento a que o psicólogo clínico se encontra, 

segundo a OPP habilitado recorreu-se, neste estágio, ao método clínico para que fosse 

possível realizar uma avaliação qualitativa, quantitativa e aprofundada dos casos 

individuais, através de técnicas de observação, avaliação, diagnóstico e de intervenção.  

Participantes 

Como aludido, no enquadramento teórico, segundo o código deontológico dos 

psicólogos a confidencialidade e o anonimato são fundamentais para que o paciente se 

sinta seguro e estável na relação terapêutica. Logo, é importante defender a identidade e 

a privacidade do mesmo para que este se sinta protegida, respeitada e confiante no 

decorrer deste processo. Por este motivo, ao longo deste capítulo serão utilizados nomes 

fictícios, nomeadamente, Joana e João a fim de preservar a individualidade dos dois casos 

clínicos submetidos a avaliação, diagnóstico e intervenção (anexo E). Para além destes 

participantes, fazem também parte, os pacientes observados nas consultas de reabilitação 

cognitiva, os pacientes discutidos nas reuniões mensais de equipa do IDEPH e, ainda, os 

25 casos diferentes debatidos nas reuniões do serviço de neuropsicologia do Hospital 

Egas Moniz.  
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Procedimentos 

 No dia 5 de outubro, foi marcada uma reunião onde participaram os coordenadores 

gerais do instituto, a saber: a Coordenadora Pedagógica Dra. Cristina Baptista, o Diretor 

Clínico Professor Doutor Góis Horácio, a Coordenadora Geral e Orientadora de estágio 

Dra. Maria do Carmo Cordeiro Cruz. Esta reunião teve como intuito a apresentação das 

instalações e da equipa técnica, o estabelecer de objetivos e a familiarização com o tipo 

de população alvo e o método de intervenção utilizado. A frequência presencial das 

atividades de psicologia clínica no local de estágio foram definidas em conjunto com a 

orientadora responsável do estágio de acordo com o seu calendário, embora tenha sempre 

existido, por parte de todos os responsáveis, o convite para que frequentasse o espaço 

sempre que quisesse e achasse necessário. 

Os primeiros três meses foram marcados pela pesquisa e consequente 

caraterização da instituição, pelo estudo e inserção da amostra representativa da 

população infantil e adolescente do respetivo instituto num suporte informático, pela 

observação direta de consultas de reabilitação cognitiva e, ainda, pela pesquisa 

bibliográfica e revisão de literatura acerca de todos os serviços disponíveis com vista a 

compreender, de um modo geral, as intervenções realizadas no interior do IDEPH. Num 

segundo momento foram, uma vez mais, realizadas pesquisas e revisões bibliográficas, 

com vista a elaborar uma análise acerca de todos os instrumentos e provas de avaliação 

utilizadas pelo serviço de psicologia clínica, na consulta de avaliação psicológica. A par 

disso, foram sempre providenciados, pela orientadora deste estágio, material 

bibliográfico, folhas de registo e provas para que pudessem ser cotadas, permitindo, 

assim, a integração da teoria com a componente prática, bem como, a familiarização com 

a cotação e devolução de resultados. 
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  Num terceiro momento, correspondente ao mês de fevereiro, foram referenciados 

dois casos clínicos para avaliação psicológica e acompanhamento individual a realizar 

semanalmente. As sessões, inicialmente realizadas às sextas-feiras, mudaram, mais tarde, 

para as quartas-feiras devido à incompatibilidade do horário escolar dos jovens. As 

sextas-feiras passaram, assim, a ser ocupadas por sessões de supervisão no qual o teor das 

consultas e a aplicação das provas e, ainda, respetivo relatório de estágio eram 

supervisionados pela Dra. Maria do Carmo Cruz. Em termos de atuação com os dois 

participantes envolvidos, seguiu-se, de um modo geral, nas consultas psicológicas, os 

seguintes procedimentos: entrevista de anamnese, avaliação psicológica tendo em conta 

as queixas principais e os motivos de acompanhamento, análise dos resultados, 

estabelecimento de objetivos de acordo com as metas a serem atingidas e início do 

processo terapêutico assente na psicoterapia de apoio com incidência em técnicas da 

abordagem cognitiva-comportamental e da abordagem psicanalítica de modo a melhorar 

a sintomatologia e promover a saúde mental de ambos os jovens.  
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Outras Atividades Desenvolvidas 

Para além das atividades já mencionadas foram desenvolvidas em concomitânc ia 

outras atividades consideradas, também elas, importantes para a concretização do estágio 

académico, a saber: 

- Participação nas reuniões de equipa do departamento de neuropsicologia do 

Hospital Egas Moniz, todas as segundas-feiras, a convite do Professor Doutor Góis 

Horácio para discussão de casos clínicos com outros colegas estagiários da área da 

neuropsicologia sob a sua supervisão; 

- Observação de consultas de avaliação e treinos na área da reabilitação cognitiva;  

- Participação em reuniões mensais de equipa no IDEPH com vista à discussão de 

casos clínicos tendo em conta uma visão multidisciplinar; 

- Criação de um programa de desenvolvimento de competências socioemociona is 

com vista a trabalhar temas como o autocontrolo, a comunicação, a autoestima, a 

identificação e regulação emocional e a resolução de problemas; 

 - Participação de apoio numa aula promovida pela orientadora de estágio sobre a 

Técnica Projetiva Caixa de Areia na Universidade Lusíada de Lisboa; 

- Participação no VII Congresso Internacional de Psicologia da Criança e do 

Adolescente intitulado Risco psicossocial: investigação e boas práticas, dias 13 e 14 de 

abril; 

- Comunicação de um poster científico no VII Congresso Internacional de 

Psicologia da Criança e do Adolescente- O Papel do Psicólogo Clínico no contexto da 

Neuroeducação: uma abordagem inovadora de intervenção (anexo F); 
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- Apresentação de um caso clínico nas reuniões de equipa no Hospital Egas Moniz 

e numa aula promovida pela orientadora de estágio na Universidade Lusíada de Lisboa 

(anexo G). 
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Provas Psicológicas  

A avaliação psicológica corresponde a um procedimento clínico onde se 

encontram integrados princípios teóricos, metodológicos e técnicos que visam a 

investigação da personalidade e do funcionamento cognitivo do indivíduo. De modo a 

compreender a pessoa na sua globalidade (Araújo, 2007), recorreu-se, neste estágio, a 

diferentes técnicas como por exemplo a entrevista clínica a fim de se explorar a fundo as 

questões consideradas importantes acerca da vida dos indivíduos (Leal, 2008), a 

observação clínica com vista a realizar uma análise das congruências e incongruênc ias 

entre a linguagem verbal e não-verbal dos pacientes (Ciccone, 2000) e, ainda, aos 

instrumentos complementares de avaliação clínica apropriados à problemática que foram 

utilizados para validar as informações provenientes dos outros dois métodos avaliat ivos 

e, que serão descritos, de seguida:  

a) Desenho da Figura Humana 

A primeira prova de avaliação do desenho da figura humana foi desenvolvido por 

Florence Goodenogh em 1926. Mais tarde, o Dr.Drale B. Harris fez uma revisão e 

ampliou o teste que passou a ser conhecido como o Teste do Desenho de Goodenough-

Harris. Este instrumento deve ser aplicado a crianças com idades compreendidas entre  os 

3  e os  16 anos de idade e é uma prova projetiva de personalidade O seu objetivo centra-

se na avaliação da maturidade intelectual da pessoa tendo em conta a sua capacidade de 

percepção, abstração e de generalização. O qualidade do desenho realizado pelo indivíduo 

é influenciado pelo seu desenvolvimento global, no qual projeta as suas privações e 

emoções, bem como, algumas das caraterísticas da sua personalidade, permitindo, desta 

forma, perceber o modo como o paciente organiza a informação ao processar as suas 
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vivências, pensamentos, sonhos e memórias (Goldberg, Yunes & Freitas, 2005 citado por 

Menezes et al., 2008).  

A consigne deve ser dada, pedindo ao jovem que desenhe uma figura humana. Em 

seguida, é realizada a cotação da categoria A (quando a forma da figura humana é 

inexistente) e a da categoria B (quando os formatos corporais são ilustrados de forma 

diferenciada),sendo no total contabilizados 51 itens. Na primeira categoria, devem 

atribuir-se 0 pontos se o traço estiver mal controlado e 1 ponto se o traço se encontrar 

bem controlado; na segunda, 1 ponto para os elementos bem exibidos e correspondentes 

às condições pretendidas e 0 caso não exista uma correspondência gráfica. Através da 

tabela de Goodenough, deve converte-se o valor total de pontuação obtida em idade 

mental que, deve ser, posteriormente classificada em esperado, incomum ou excecional 

tendo em conta a idade do avaliado (Campos, 1994 em silva 2010 q tá em ramos). Para 

além desta avaliação deve ter-se, também, em atenção alguns detalhes do desenho, tais 

como a sua localização, traço e conteúdo. Por meio da idade mental e da idade real 

consegue obter-se a tradução do Q.I. (Inteligência Geral), segundo os seguintes 

parâmetros: <69 considera-se a existência de deficiência mental, entre 70 e 79 uma zona 

limite, de 80 a 89 uma inteligência normal lenta, entre 90 a 109 uma inteligência normal, 

de 110 a 119 uma inteligência superior e, por fim,> 130 uma inteligência muito superior 

(Silva, etal., 2010). 
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b) Desenho da Família 

 Appel, em 1931, pensou que ao utilizar o Desenho da Família seria viável para 

estudar o estado afetivo e a personalidade do indivíduo. Mais tarde, em 1979, Louis 

Corman, explorou as carências desta prova e procedeu a algumas alterações relativamente 

à prova inicial, introduzindo novas instruções. Focou-se, assim, numa análise diferente 

ao incluir aspetos como a proximidade e o afastamento dos elementos desenhados, a 

valorização e a desvalorização dos mesmos, bem como a sua exclusão e inclusão. O autor 

que considerava muitas das problemáticas das crianças e adolescentes sendo provenientes 

de dificuldades ambientais/familiares, considerou que nesta prova o jovem poderia 

projetar aspetos da sua personalidade. Através do desenho, a criança é capaz de reproduzir 

conteúdos inconscientes e expressar os seus sentimentos face aos diferentes elementos da 

sua família, de representar a dinâmica familiar e a posição que ele mesmo ocupa, os 

aspetos da sua personalidade e a existência de conflitos internos; para além destes aspetos, 

é ainda possível perceber como se encontra a criança em termos de maturidade 

grafomotora, psicomotora e avaliar sua noção de esquema corporal (Carneiro, 1988).  

 Para explorar as dimensões acima referidas, deve ser pedido ao indivíduo que  

execute a representação gráfica de uma família à sua escolha, pois se lhe for pedido a 

reprodução da sua família em primeiro lugar, este irá procurar atender às idades e 

caraterísticas de modo objetivo limitando assim a sua expressão livre de conteúdos. 

Depois de desenhada a família imaginária, o jovem deve ser desafiado a desenhar a sua 

própria família. Estes dois esboços permitirão, assim, comparar dados importantes e 

recolher a informação necessária acerca da sua estrutura familiar (Santos, 2013).   

 Em termos de administração, esta prova pode ser aplicada a partir dos 5 anos de 

idade, as folhas devem ser A4 de cor branca e dispostas no sentido horizontal, devem ser, 
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também, disponibilizados lápis-de-cor e um cronómetro para contabilizar o tempo de 

realização da prova. No fim de cada uma das reproduções gráficas, devem ser feitas 

algumas perguntas relativas aos elementos que compõe a sua família, tendo em conta a 

linguagem e o nível intelectual dos pacientes. Para tal, seguiu-se o guião de entrevista 

disponibilizado pelo departamento de psicologia clínica no IDEPH, a saber: nome, 

género, idade, qual o seu papel na família, o que estão a fazer, qual o mais e o menos 

simpático e o mais ou menos feliz, de quem gosta mais e de quem gosta menos, quem 

gostaria de ser na família imaginária e, por último, se fizessem uma viagem de carro e 

não houvesse lugar para todos, quem ficaria de fora. Em cada umas das folhas de registo 

devem ser anotados os nomes, a data, a ordem dos elementos desenhados, o cuidado com 

os detalhes, o local onde se deu a inibição traduzida em paragem, o tempo de latência, o 

tempo dedicado a cada elemento e o tempo total da prova (Ortega, 1981).  

No que diz respeito à interpretação, existem 3 níveis: o nível gráfico (traçado 

forte- pode indicar violência, traçado fraco- pode indicar timidez ou inibição, ritmo do 

traçado para a direita indica um movimento progressivo e para esquerda um movimento 

regressivo),o nível das estruturas formais (onde se exprime o esquema corporal do sujeito, 

mais precisamente, as proporções, vestimentas e os ornamentos); a estrutura do corpo 

(ausência ou não de interações entre as personagens, contexto animado ou imóvel no qual 

evolui); o tipo sensorial (mais espontâneo e livre ou o inverso). As linhas curvas podem 

representar interesse pela estimulação emocional, espontaneidade, sensibilidade ao 

ambiente circundante; as linhas retas e ângulos rigidez, racionalidade, repressão de 

emoções, ambiente muito exigente e rígido) e, por fim, o nível do conteúdo onde a 

produção do desenho da família imaginária deve ser comparado com o da família real e 

analisadas as deformações, supressões e os acréscimos.  
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c) Desenho Livre 

O desenho livre tem, tal como todas as outras provas de desenho tem, como 

objetivo, a projeção que o indivíduo realiza quando executa a sua representação gráfica. 

Esta técnica pode, também, ser aplicada a partir dos 5 anos de idade, e para que a sua 

concretização seja bem-sucedida são necessários os seguintes materiais: folha A4 branca 

e lápis de cor. A instrução dada ao jovem é para desenhar o que quiser aquilo que lhe 

apetecer. No fim do desenho, um inquérito poderá ajudar a esclarecer aspetos mais 

obscuros, com o objetivo de compreender o sujeito, extraindo dele o maior número 

possível de informações sobre o conteúdo e o contexto do seu próprio desenho. A 

avaliação de desenhos livres engloba três processos fundamentais, a saber: o processo 

adaptativo que consiste em verificar se a reprodução corresponde ao que se espera para a 

idade e para o ambiente cultural do sujeito e, no caso de um desenho solicitado, se o 

resultado e a maneira como foi executado correspondem ao proposto; o processo 

expressivo que diz respeito ao estilo particular da resposta de um indivíduo e, por fim, o 

processo projetivo no qual o indivíduo atribui as próprias necessidades e qualidades a 

situações e objetos exteriores ou a outras pessoas, sem que disso tenha consciência (Silva, 

etal., 2010). 

 

d) Matrizes Progressivas de Raven  

John Raven deu, em 1936, a conhecer o desenvolvimento do seu trabalho e 

publicou a prova Matrizes Progressivas de Raven (MPR). Mais tarde, em 1994, este 

instrumento de avaliação foi aferido para a população portuguesa por Mário Rodrigues 

Simões. O objetivo desta escala de inteligência não-verbal é medir o fator g (capacidade 

intelectual geral), nomeadamente o raciocínio lógico abstrato e a capacidade do jovem 
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para resolver problemas, baseando-se na conceção da inteligência de Spearman. Nesta 

prova, o jovem deve apreender figuras com significado, descobrir as relações existentes 

entre as mesmas, examinando a sua natureza e, deve, ainda, complementar as imagens 

com vista a encontrar os seus sistemas de relações e analogias (Almeida, 2009).  

É uma prova autoadministrada e o seu tempo de aplicação é no máximo 20 

minutos, podendo ser administrada individualmente ou em grupo, desde a idade infanti l 

até à idade adulta. Existem três modelos para esta prova, a saber: as matrizes progressivas 

padrão que podem ser utilizadas para indivíduos sem défice mental, dos 6 aos 80 anos, as 

matrizes progressivas coloridas que podem ser utilizadas por crianças desde os 5 anos e 

6 meses até aos 11 anos e 6 meses e por adultos com deficiências intelectuais e, por 

último, as matrizes progressivas avançadas utilizadas para jovens e adultos considerados 

acima da média (Kline, 2000).   

A prova é composta por 60 matrizes divididas em 5 series (A B C D E) de 12 

matrizes cada. O individuo deverá examinar cada matriz e decidir de entre as 6 opções 

possíveis qual é opção correta para completar a imagem que lhe é apresentada. Dentro de 

cada série, os itens encontram-se dispostos por ordem de dificuldade progressiva e cada 

matriz é responsável por abordar um tema diferente, originando assim 5 possibilidades de 

entender os métodos e 5 avaliações da capacidade intelectual do indivíduo. Em termos de 

cotação, é possível obter um total de 36 pontos, a cada resposta correta deve ser atribuído 

1 ponto e a cada resposta errada 0 0 pontos. De seguida, devem somar-se os totais dos 

itens e o resultado bruto obtido deve ser convertido num resultado padronizado, dando 

origem à classificação da inteligência do indivíduo, onde igual ou inferior ao percentil 5 

se considera um indivíduo com uma inteligência inferior, igual ou superior ao percentil 

25 abaixo da média na capacidade intelectual, entre o percentil 25 e 75 intelectualmente 
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médio, igual ou superior ao percentil 75 acima da média na capacidade intelectual e, por, 

último, igual ou superior ao percentil 95 intelectualmente superior (Santos, 2013 em 

silva). No que diz respeito aos dados psicométricos desta prova, a consistência interna é 

representada pelo intervalo de 0.80 a 0.90 e a estabilidade dos resultados (reteste) varia 

entre 0.70 a 0.90 segundo a investigação feita com jovens e adultos com idades 

semelhantes (Anastasi & Urbina, 2000).  

 

e) Figura Complexa de Rey  

 A Figura Complexa de Rey foi criada por Rey no ano de 1942 e em 1994 utilizada 

por Osterrieth. O principal objetivo desta prova que deve ser administrada de forma 

individual centra-se na avaliação da memória visual e na recolha de informação acerca 

das atividades percetiva e visuoconstrutiva. Para além destes aspetos, permite ainda 

analisar as funções executivas, mais precisamente, as estratégias utilizadas pelo 

indivíduo, bem como a forma como planeia e organiza a sua representação gráfica (Ogino 

et al., 2009).  

Existem dois modelos, a saber: o A que deve ser administrada a crianças com 

idade igual ou superior a 8 anos e o B a crianças entre os 4 e os 7 anos de idade. Para que 

a concretização da prova seja possível, é preciso disponibilizar ao paciente 2 folhas de 

papel A4 brancas (uma para a cópia e outra para a reprodução de memória). De seguida 

é dada a consigne: “Tem aqui um desenho. Vai copiá-lo nesta folha. Não é necessário 

fazer uma cópia rigorosa; é preciso, no entanto, ter atenção às proporções e sobretudo 

não esquecer nada. Não é necessário trabalhar depressa. Comece com este lápis”. É 

importante que se peça ao avaliado para trocar de lápis ao longo da realização da prova, 

isto porque permite a noção da sequência dos elementos desenhados. Completada a prova 
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e, após três minutos, deve ser solicitado, de surpresa, à pessoa, que reproduza a imagem 

que visualizou e executou manualmente. Para cotar ambas as figuras, foram estabelecidos 

alguns critérios de avaliação, a saber: a riqueza e a exatidão, o tipo de cópia produzido e 

o tempo de realização da prova. Para tal, a Figura Complexa de Rey foi dividida em 18 

elementos cuja pontuação se atribui tendo em conta a riqueza e a exatidão de cada 

elemento. Cada unidade é pontuada pela sua precisão, ou seja, se os elementos forem 

desenhados de forma correta e bem situados, atribuindo-se uma pontuação que varia entre 

os 0 e os 2 pontos. O total nesta prova pode atingir 36 pontos, transformados em percentis 

no qual 10 corresponde ao valor mínimo, o 50 representa a médica e o 100 o valor 

máximo. Quanto aos tipos de cópias produzidas, existem os seguintes: tipo I (construção 

sobre a armação), tipo II (detalhes englobados na armação), tipo III (contorno geral), tipo 

IV (justaposição de detalhes), tipo V (detalhes sobre fundo confuso), tipo VI (redução em 

esquema familiar) e tipo VII (garatujas) (Frank & Landeira-Fernandez, 2008). 

 Quanto ao tempo de realização da prova, embora não exista um limite de tempo 

estipulado, a sua aplicação é variável (entre 5 a 25 minutos). Para a execução de ambas 

as figuras, é necessário utilizar-se um cronómetro a fim de se anotar a duração total de 

cada uma das tarefas (cópia e reprodução de memória). De seguida, devem registar-se os 

tempos totais e consultar a tabela dos tempos de cópia estabelecida por Osterrieth, o que 

permite se a reprodução é boa, má ou incompleta e se foi executada lenta ou rapidamente.  

 Em termos de aferição, a Figura Complexa de Rey foi aferida para a população 

portuguesa através de um estudo realizado junto de uma amostra de 20 indivíduos de 

ambos os sexos por escalão etário, residentes em meios urbanos e pertencentes a meios 

socioeconómicos; no entanto existe também a aferição espanhola, refletindo o estudo 

realizado junto de uma amostra de 295 sujeitos, com uma média de 20 casos por cada 
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grupo etário. Os grupos foram compostos por sujeitos com a mesma idade expressa em 

anos (por exemplo: o grupo dos 4 anos foi constituído por crianças com idades 

compreendidas entre os 4 anos e os 4 anos e 11 meses). 

 

f) Toulouse-Piéron 

Esta prova foi criada em 1904 com o objetivo de avaliar a atenção concentrada, 

pretende compreender a competência e a capacidade de realização, concentração e a 

resistência à fadiga, em tarefas cuja principal característica é a monotonia, exigindo 

rapidez percetiva e atenção continuada. Esta prova pode ser aplicada individualmente ou 

de modo coletivo. Para os indivíduos dos 4 aos 8 anos existem versões da prova com 

apenas dois símbolos a serem identificados; as pessoas com idades compreendidas entre 

os 8 anos e a idade adulta devem identificar três símbolos. A prova deve ser realizada em 

10 minutos e o examinador deve marcar um traço na posição em que o indivíduo se 

encontra a cada minuto. Na folha de avaliação, existem 25 linhas e 40 carreiras que 

compõe diferentes figuras, que devem ser visualizadas o mais depressa possível. Antes 

de se iniciar a avaliação, existe a fase de ensaio na qual a pessoa deve encontrar as 

primeiras figuras que se encontram no exemplo dado. Terminada esta fase, inicia-se a 

avaliação dando a seguinte instrução: “Marque o mais rapidamente possível todos os 

sinais que sejam iguais aos indicados. Ao longo da prova vou fazer alguns riscos mas 

peço que continue a trabalhar.” Em termos de pontuação da prova, os sinais devem ser 

anotados nas respetivas colunas: acertos (A), omissões (O) e erros (E). Através destes 

resultados, é possível avaliar, de forma quantitativa, o rendimento de trabalho (RT)= A – 

(E+O),  o  Índice de dispersão ( I D A)= E+O/A x 100, bem como a resistência à fadiga 

A – (O +E) e transformar resultados brutos em percentis referentes a diferentes grupos 
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etários, sexos, tipos profissionais e culturais para a população portuguesa, como 

demonstrado na tabela abaixo. Somados os resultados, estes dão, finalmente, origem a 

um gráfico onde se faz corresponder os intervalos de tempo aos resultados obtidos, 

possibilitando a avaliação da aprendizagem e do rendimento de trabalho Em termos 

quantitativos, a literatura refere que acertos abaixo dos 80 representará inibição psíquica 

e mais erros do que omissões ou menos de 20% de omissões, um nível baixo de 

inteligência ou debilidade mental. O índice de dispersão deve seguir os seguintes padrões 

<5% de erros e omissões (muito concentrado); 5% a 10% de erros e omissões 

(concentrado); 10% a 15% de erros e omissões (disperso); 15% a 20% de erros e omissões 

(muito disperso); > 20% de erros e omissões (dispersíssimo). O rendimento de trabalho 

deve, também, ser comparado aos seguintes valores padronizados: 140 (muito bom); 120-

140 (bom); 100-120 (normal); 80-110 (baixo) (Amaral, 1967). 

 

g) Caixa de Areia 

A técnica da caixa de areia foi desenvolvida pela Analista Junguiana Dora Maria 

Kalff, que se baseou no trabalho desenvolvido pela psiquiatra inglesa Margaret 

Lowenfeld (1890-1973), denominado primeiramente como World Technique (Técnica do 

Mundo). Oriunda da Suiça- País de origem de Dora Kalff , esta técnica tem progredido 

na Europa, Estados Unidos e Japão, sendo utilizada por diversos profissionais em escolas, 

consultórios e hospitais, como método terapêutico aplicável a pessoas de todas as idades. 

Esta pode ser considerada como uma técnica projetiva e um método terapêutico baseado 

nos conceitos psicológicos de Jung. Trata-se de uma metodologia não-verbal, que tanto 

pode ser utilizada com crianças como com adultos. No fundo, consiste na utilização de 

uma caixa que contém areia, na qual o paciente tem a possibilidade de colocar miniaturas, 
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manipular e molhar a areia e criar cenários, sendo por isso, considerado como um espaço 

livre e protegido proporcionado pelo relacionamento terapêutico e pela continência da 

caixa. As imagens construídas geram um diálogo contínuo entre o consciente e o 

inconsciente na psique do paciente, ativando assim o desenvolvimento da personalidade. 

O sucesso deste método deve-se ao facto da psique se revelar mediante imagens e dos 

cenários construídos na areia, projetivos, permitirem a realização de uma ponte entre o 

inconsciente e o consciente do paciente, assim como a cativação e integração de 

conteúdos indispensáveis ao conhecimento pessoal. As imagens são fotografadas pelo 

terapeuta e armazenadas, podendo posteriormente fornecer uma visão concreta de todo o 

processo e, no momento oportuno, proporcionar ao paciente e ao analista a análise da 

série de cenários, que foram construídos fazendo conexões e integrando as imagens 

simbólicas com a vida do indivíduo. O método assume, assim, uma estrutura acolhedora, 

onde existe um espaço livre para que o paciente possa montar a cena que quiser, sem 

qualquer preocupação relativa a julgamentos ou avaliações por parte do clínico. 

 

h) WISC-III – Escala de Inteligência de Wechsler para Crianças 

Esta escala foi criada por David Wechsler e,aferida para a população portuguesa 

pelo Dr. José Ferreira Marques, em 1969, com o objetivo de avaliar individualmente a 

cognição e o funcionamento intelectual da capacidade global de jovens com idades 

compreendidas entre os 6 anos e 0 meses e os 16 anos e 11 meses (Aiken, 2003 em duarte), 

explorando assim fatores de inteligência e afetivos. Através da avaliação das diversas 

aptidões mentais do indivíduo, torna-se possível medir o seu funcionamento global e, por 

isso, esta prova foi subdividida em subtestes verbais com vista a avaliar a inteligênc ia 
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verbal e, subtestes de realização para analisar a inteligência não-verbal (Simões et al., 

2003).  

A WISC-III é composta por 12 subtestes verbais: Informação; Semelhanças; 

Aritmética; Vocabulário; Compreensão da WISC-R (Memória de Dígitos opcional) e de 

realização - Completamento de gravuras; Código; Disposição de gravuras; Cubos; 

Composição de Objetos; Labirintos (opcional), contanto com um novo subteste, a 

Pesquisa de Símbolos (Simões et al., 2003 em duarte). A qualidade do desempenho obtido 

será transformada em 3 resultados que permitirão precisar quais as aptidões intelectua is 

que remetem para a conceptualização, representação simbólica, adaptação escolar, 

memória e atenção, adaptação à realidade, capacidade de raciocínio, capacidade de 

aprendizagem, desenvolvimento da linguagem, nível de conhecimento e, por fim, bom 

senso e valores individuais. Primeiro, existe uma pontuação bruta que, depois, se 

transforma em padronizada ao ser comparada com os valores – padrão para a idade da 

pessoa em questão. Apura-se, em primeiro lugar o QI Verbal, e o de Realização e, só 

depois, o Q.I. Total ou seja, o QI referente à soma dos vários subtestes, da Escala 

Completa. Para além da análise destes fatores é, ainda, possível avaliar 3 Índices 

Fatoriais: Compreensão Verbal, a Organização Percetiva e a Velocidade de 

Processamento (Wechsler, 2003).  

Em 1970 surge, pela primeira vez, a aferição portuguesa da Escala WISC, 

realizada pelo Doutor José Ferreira Marques. Nos anos seguintes, foram feitas várias 

revisões desta escala, dando assim origem à WISC-R, que apesar de nunca ter sido aferida 

para a população portuguesa encontra-se, ainda hoje, amplamente difundida e é analisada 

e cotada segundo as normas espanholas. Após estas revisões, surge assim a WISC-III 

(1991), utilizada até aos dias de hoje. A aferição da WISC-III foi feita a partir de uma 
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amostra estratificada de 1354 sujeitos com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos 

e representativa da população portuguesa nas variáveis: idade, sexo, nível escolar, meio 

de residência, localização geográfica e nível socioeconómico. Em termos psicométricos, 

e segundo a literatura, a WISC-III tem, ao longo dos anos, demonstrado possuir boa 

validade e fidedignidade (Kline, 2000).  

 

i) CAT 

O CAT é considerado uma prova de aperceção infantil e jovem que pode ser utilizada 

de forma qualitativa. A sua aplicação deve ser individual e o tempo variável. Existem 

duas versões desta prova, uma considerada útil em crianças com idade inferior a 8 anos 

(CAT A) concebido para facilitar a compreensão das suas tendências relativamente à 

relação que mantém com as pessoas que a rodeiam e, outra utilizada para crianças e jovens 

com idade igual ou superior a 8 anos de idade (CAT H). No fundo, pode ser caraterizada 

como um instrumento projetivo uma vez que permite a avaliação de diversos aspetos da 

personalidade como por exemplo, impulsos, emoções, sentimentos e conflitos presentes. 

É constituída por 10 pranchas, onde se encontram desenhados animais em diversas 

situações humanas, no caso do CAT- A e desenhadas pessoas no caso do CAT – B. 

Alguns das situações aludidas nas pranchas remetem para questões da alimentação, 

linguagem, rivalidades, medos, fantasias, agressividade, entre outras. Em cada uma delas 

deve solicitar-se à criança que conte uma história sobre cada uma das dez gravuras que 

lhe são mostradas (Montagna, 1989).  
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j) Questionário de Autodescoberta, Questionário de Autoconceito e Questionário de 

Zelazowsca 

A utilização destes três questionários prende-se com o objetivo de obter respostas e 

de realizar uma análise da projeção da personalidade, de forma meramente qualitat iva, 

uma vez que, através deles, se torna possível, compreender as emoções, os sentimentos , 

as crenças e a autoimagem do paciente em situações de inibição verbal aquando a 

abordagem de determinados assuntos.  

k) Gostarzinho 

O gostarzinho consiste num jogo de tabuleiro que pode ser utilizado por crianças 

e jovens a partir dos 6 anos de idade. Este jogo tem como objetivo abordar algumas 

questões, tais como: o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança, a 

comunicação, a família, o grupo, a amizade, a criatividade, a imaginação, as emoções 

e sentimentos, a tomada de decisão e a resolução de conflitos. Através do jogo e da 

brincadeira torna-se possível perceber as dinâmicas internas do paciente, motivá- lo 

para o processo interventivo e construir uma aliança terapêutica mais coesa.  
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Conclusão 

Os objetivos deste estágio académico centraram-se no contato direto com práticas 

profissionais e formas de intervenção ligadas às competências desenvolvidas ao longo do 

curso, na capacidade de utilização de instrumentos teóricos e metodológicos adequados à 

abordagem de problemas concretos, no desenvolvimento da maturidade, preparação e de 

relacionamento humano dos alunos para o desempenho profissional futuro e na 

fomentação do intercambio escola-mundo do trabalho. Neste sentido, pode concluir-se 

que os objetivos deste estágio foram cumpridos, na medida em que, houve a integração 

entre a componente teórica e componente prática a fim de promover o crescimento 

pessoal e profissional do estudante.  

Através deste crescimento tornou-se possível alcançar os objetivos dos 

acompanhamentos individuais, apostando numa postura empática, no estabelecimento de 

uma coesa aliança terapêutica assente na escuta ativa e nos princípios éticos e 

deontológicos determinados pela OPP. Na sua prática recorreu-se ao método clínico, que 

é composto por múltiplas técnicas e estratégias, visando a compreensão qualitativa e 

aprofundada dos casos individuais. Para tal utilizou-se a entrevista clínica, a observação 

clínica e os instrumentos complementares de avaliação para se puder avaliar, diagnost icar 

e intervir atendendo às necessidades de cada paciente, encontrando, assim, uma solução 

de tratamento adequada para cada um dos casos. Todas as atividades foram criadas com 

o propósito de alcançar o equilibrio emocional e o ajustamento social destes pacientes, 

podendo considerar-se a intervenção que fora realizada como eficaz, tendo em conta os 

resultados atingidos. 

Em termos de limitações, as mais apontadas, são: a escassez da literatura em 

língua portuguesa em termos de informação científica acerca da perturbação depressiva 
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no período da adolescência, uma vez, que esta perturbação aparece, ainda, muito 

associada à idade adulta; a falta de dedicação por parte dos pais e o fraco suporte social 

dos indivíduos e, ainda, o intenso horário escolar destes jovens, que acabou por interfer ir 

e condicionar os seus desempenhos em algumas das avaliações. 

No que diz respeito a possiveis sugestões futuras, é importante chamar à atenção 

para a prática de uma intervenção capaz de integrar quer a família, quer a escola, o grupo 

de pares e o psicólogo da escola. Aconselha-se, também, a criação de workshops nas 

comunidades educativas para pais e professores com vista a alertar os agentes, que mais 

próximos se encontram destes indivíduos, para o conhecimento dos sintomas depressivos, 

muitas vezes, confudidos com má educação e/ou perturbações comportamentais, como é 

o caso da hiperatividade, dificuldades de aprendizagem e, ainda, perturbações alimentares 

ou de sono. Os pais no dia-a-dia pouco olham para os filhos e, por isso, se os professores 

estiverem a par e atentos às manifestações depressivas poderão referenciar o caso para o 

psicologo da escola que, se necessário, reencaminhará o jovem para a valêcia profissiona l 

considerada mais adequada à sua problemática. Através desta perspetiva sistémica torna-

se-á possível promover as qualidades emocionais, afetivas e inteletuais dos indivíduos em 

vez de serem agravadas pelo desconhecimento e incompreensão por parte destes agentes.  
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Reflexão Final 

 Refletir sobre este capítulo académico leva-me a viajar pelos cinco anos de curso. 

A psicologia clínica foi, desde sempre, a área profissional que me suscitou interesse, na 

medida em que, na minha humilde opinião, a saúde mental do ser humano é tão ou mais  

importante do que a sua saúde física. Durante estes anos, muitas foram as aprendizagens 

desenvolvidas, bastantes os contatos estabelecidos e múltiplas as experiências emociona is 

e sociais que vivenciei. Através deste percurso, sinto que cresci tanto em termos pessoais 

e humanos como em termos profissionais.  

Aprendi a reconhecer e a valorizar as minhas capacidades, a confiar mais em mim 

e a desenvolver mecanismos de coping para superar as adversidades. Sinto que o contato 

direto com a prática da psicologia clínica me permitiu reforçar tudo aquilo que aprendi 

teoricamente e, que o trabalho de equipa é de extrema importância para que o tratamento 

seja feito de forma eficiente. Aprendi, também, que a escuta ativa, o estabelecimento de 

uma boa aliança terapêutica e a confiança entre psicólogo e paciente são valores 

essenciais para a prática interventiva. No fundo, este estágio académico resultou numa 

experiência incrível e de grande desenvolvimento que me permitiu consolidar 

conhecimentos e evoluir enquanto pessoa e, muito orgulhosamente, como psicóloga 

clínica.  
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ANEXO A 

Tabela relativa aos gabinetes disponíveis no IDEPH e respetivas utilizações  
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Gabinetes Utilização 

1 Destinado às atividades 

2 Destinado às áreas de neuropsicologia e 

psicoterapia de adultos  

3 Utilizado para a realização de avaliações, 

reabilitações, consultas de psicologia clínica, de 

psicologia educacional e de psicoterapia da criança 

e do adolescente 

4 Destinado, essencialmente, a sessões de 

reabilitação cognitiva 

5 Dado o tamanho considerável do seu espaço é 

utilizado para Workshops, reuniões pedagógicas e 

clínicas e, também para as áreas da 

psicomotricidade e da terapia da fala 
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ANEXO B 

Tabela representativa da estruturação da equipa técnica e dos serviços disponíveis no 

IDPH 
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Área Profissional Nome 

Coordenação Geral  Drª Cristina Baptista 

Coordenação Clinica  Drª Maria do Carmo Cordeiro Cruz 

Direção Clinica e Científica  Professor Doutor Góis Horácio 

Apoio Secretariado Estela Araújo 

Área da Reabilitação Dr André Baptista  

Psicomotricidade Drª Mariana Urbano Ferreira 

Terapia da Fala Drª Catarina Figueiredo  

Psicopedagogia  Drª Inês Mendonça 



Psicoterapia de apoio na intervenção clínica em pacientes com sintomatologia depressiva 

 

146 

Cátia Alexandra dos Santos Mendes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

Tabela relativa ao conjunto de serviços disponíveis no IDEPH e os seus objetivos 
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Áreas 

Interventivas  

Objetivos 

 

Neuropsicologia 

e 

Reabilitação 

Cognitiva 

A neuropsicologia é uma área especializada na relação existente entre o 

funcionamento cerebral (neurologia) e o comportamento humano (psicologia). A 

reabilitação cognitiva pode ser definida como uma atividade terapêutica sistémica 

e funcionalmente orientada que se baseia na avaliação e na compreensão do défice 

na relação cérebro-comportamento.  

Ambas as áreas visam avaliar e diagnosticar, bem como tratar e reabilitar todos 

aqueles que sofram de perturbações neurológicas, do neurodesenvolvimento, 

psiquiátricas, ou outras, como é o caso das cognitivas e de aprendizagem, através 

de técnicas como o reachom e playattention. 

Psicologia 

Educacional 

Dedica-se ao estudo das problemáticas da educação e do processo ensino -

aprendizagem, bem como ao estudo da eficácia e promoção de estratégias 

educacionais. Pretende, desta forma, avaliar, diagnosticar e intervir junto de todas 

as faixas etárias, tendo em conta as dificuldades de aprendizagem e educativas de 

cada aluno que possam estar relacionadas com o insucesso ou dificuldades 

escolares, nomeadamente, métodos de estudo ineficazes, fatores da área socio -

afetiva como necessidade de promoção da motivação, autonomia ou autoconfiança 

e também comportamentais como a atenção/concentração, persistência na tarefa, 

velocidade de trabalho.   

 

Psicologia Clínica 

Área especializada no diagnóstico e tratamento de perturbações mentais, 

psicológicas e dificuldades de aprendizagem. Tem como objetivo compreender, 

aliviar e prevenir o mal-estar do indivíduo, centrando-se na promoção da saúde 

mental e na prevenção de problemas. Na sua intervenção são utilizadas técnicas 

como a entrevista, a observação clínica e instrumentos validados cientificamente a 

fim de compreender e avaliar o paciente.  

 

Psicomotricidade 

A intervenção psicomotora apoia-se na dimensão relacional da psicomotricidade – 

jogo, técnicas psicodramáticas, ludoterapia, dançaterapia, arteterapia e métodos de 

relaxação – e na dimensão instrumental para reabilitação da organização práxica 

(tonicidade e postura, somatognosia e ecognosia, macro e micropraxia) 

 

Terapia da fala 

Assenta na prevenção, avaliação e intervenção das perturbações da comunicação 

no ser humano, abrangendo todas as funções aliadas à compreensão e expressão da 

linguagem oral e escrita na criança, no adolescente, no adulto e na pessoa idosa. 
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ANEXO D 

Imagem relativa à organização das etapas processuais do IDEPH 
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ANEXO E 

Tabela ilustrativa dos casos clínicos submetidos a avaliação e intervenção 

psicológica   
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Participantes     

Cliente/ Paciente Motivo de 

Acompanhamento 

Nº de 

Sessões 

Provas utilizadas Fim da 

Intervenção 

 

 

Nome: Joana 

Idade: 12 anos 

Referenciação: 

Centro de Apoio aos 

Estudos que  

frequenta  

  

 

Dificuldades de 

Aprendizagem e 

baixa autoestima 

 

 

17 

Observação, 

Entrevista Clínica, 

Desenho da Figura Humana 

Desenho da Família 

Imaginária e Real 

Desenho Livre 

Caixa de Areia 

 

 

Recomendou

-se a 

continuação 

de apoio 

psicológico   

 

 

Nome: João 

Idade: 11 anos 

Referenciação: 

Centro de Apoio aos 

Estudos que  

frequenta 

 

Vínculo materno 

excessivo 

Comportamento 

abusador quando 

conquistada a 

confiança dos 

professores e 

colegas 

 

 

15 

 

Observação, 

Entrevista Clínica, 

Figura Humana 

Desenho da Família 

Imaginária e Real 

Desenho Livre 

Matrizes Progressivas de 

Raven 

Toulou-se Piéron 

Figura Complexa de Rey 

 

 

Recomendou-se 

a continuação de 

apoio 

psicológico   
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ANEXO F 

Comunicação de um poster científico no VII Congresso Internacional de Psicologia da 

Criança e do Adolescente- O Papel do Psicólogo Clínico no contexto da 

Neuroeducação: uma abordagem inovadora de intervenção (anexo F); 
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ANEXO G 

Certificado da publicação de um poster cientifico no Congresso no VII Congresso de 

Psicologia da Criança e do Adolescente- 

O Papel do Psicólogo Clínico no contexto da Neuroeducação: uma abordagem inovadora 

de intervenção 
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ANEXO H 

Apresentação de um caso clínico nas reuniões de equipa do Hospital Egaz Moniz 
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ANEXO I 

Desenho da Figura Humana e folha de registo- Caco clínico I 
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Desenho da Figura Humana 
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Folha de registo 
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ANEXO J 

Desenho da Família Imaginária- Caco clínico I 
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ANEXO K 

Desenho da Família Real- Caco clínico I 
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ANEXO L 

Desenhos Livres- Caco clínico I 
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Primeiro Desenho Livre 
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Segundo Desenho Livre 
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ANEXO M 

Folha de Registo da Prova Matrizes Progressivas de Raven- Caco clínico I 
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ANEXO N 

Folha de Registo da Prova Toulouse Piéron- Caco clínico I 
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ANEXO O 

Folha de Registo e imagens da Prova Figura complexa de 

Rey- Caco clínico I 
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Cópia  

 

 

 

 Reprodução de 

Memória 
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ANEXO P 

Folha de Registo do Questionário de Autodescoberta, Questionário de 

Autoconceito e Questionário de Zelazowsca - Caco clínico I 
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 Questionário de Autodescoberta 
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Questionário de Autoconceito 
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Questionário de Zelazowsca 
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ANEXO Q 

CAT-A 
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1- Respostas giram em torno da alimentação e de ser ou não ser suficientemente 

nutrido por qualquer um dos pais. Podem aparecer os temas de rivalidade entre 

irmãos com respeito a quem recebe mais 

Tempo de latência: 1.02 segundos 

Não sei… 3 meninas com pratos de sopa. Aqui está um homem ou uma mulher mas 

não está a dizer nem a fazer nada” 

Interpretação: só as meninas comem (são nutridas) – pode ser que signifique que ele sinta 

que não há “alimento” suficiente para ele (rapaz), visto ser tudo para a irmã. Há uma 

figura que não tem babete, implicando um filho/irmão mais velho e nem assim, ele se 

identifica. Os pais sem grande papel ou ação e a figura alimentadora não atribuída a 

nenhum elemento em especial visto haver indecisão sobre o sexo do adulto que assiste à 

cena.  

 

2- Prancha que permite observar se o filho se identifica com o pai ou com a mãe 

(personagem ajudado).  

Tempo de latência: 1 segundo 

“É um professor de Educação Física a pedir para jogarem à corda… Como o 

rapaz era forte tiveram de pôr dois deste lado” 

Interpretação: não há diferença de gerações na resposta de João, apenas de “força”. O 

jovem, na figura do 3º personagem, alia-se ao 2º (o mais fraco- geralmente interpreta-se 

como sendo a mãe). O João alia-se à mãe, encontra mais apoio nela e que precisa de 

ajudá-la.  
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3- Prancha vista como a figura do pai, detentora de símbolos tais como o cachimbo 

e a bengala. (tanto pode ser encarado como uma figura paternal forte e agressivo 

pelos seus símbolos, ou muito desvalido visto precisar da bengala e de um 

cachimbo por ter uma idade já avançada)  

Tempo de latência: 4 segundos 

“É um senhor rico sentado a pensar num evento que ele queria fazer e o filho está 

a imaginar o que será o evento” 

Interpretação: parece achar que o pai é “rico” (pessoa que tem importância, ou qualidades, 

que ele, filho, não possui; parece ser um pai que não partilha os seus pensamentos com o 

filho). A figura parental masculina é distante, obrigando o filho a adivinhar sobre o que 

pensará. Parece ser muito curioso sobre o “mundo” do pai. 

 

4- Esta prancha costuma suscitar temas de rivalidade entre irmãos ou preocupações 

com origem a bebés mas, é o relacionamento com a mãe, o aspeto mais 

importante. 

Tempo de latência: 7 segundos 

“Uma mulher a ir para casa porque estava de noite… Ela tinha ido fazer um piquenique 

com os filhos, mas começou a chover e tiveram de ir embora” 

Interpretação: ele primeiro diz uma coisa e depois outra, contraditórias. Não há ocasião 

para ter a disponibilidade da mãe. O desejo dele seria ter essa disponibilidade da parte da 

mãe e a oportunidade de se divertir e ter a companhia da família para se divertirem (até 

ser noite), há sempre qualquer coisa/elementos que impede essa oportunidade. Ele 

agarrou-se ao fenómeno natural (vento). Esta prancha prestava-se a ser vista de várias 
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maneiras, nomeadamente um dia feliz (depois de um dia de sol e brincadeira, já no fim 

do dia veio uma rabanada de vento e interrompeu o momento).  

 

5- Gravura referente à cena primária.  

Tempo de latência: 13 segundos 

“Os pais compraram uma casa, mas não tinham dinheiro para comprarem duas 

camas e compraram só uma e meteram lá os dois” 

Interpretação: escotomiza (não menciona, não quer ver nem imaginar que os pais têm 

uma relação. Nem compara uma cama à outra) a cama dos pais mas apenas a cama dos 

filhos. Para satisfazer o desejo dos pais que queriam investir numa casa cara, mas não 

lhes chega para pensar nos filhos. Satisfazem-se mas não pensam nas necessidades dele, 

eles que se acomodem. Para aguentar a separação ente a mãe e ele, utiliza a irmã como 

objeto transicional.  

6- Evoca histórias relativas à cena primitiva (como o filho está perante o casal 

parental). Utiliza-se como complemento à prancha 5, revela o que foi reprimido 

na prancha anterior). Esta é uma situação também triangular que pode evidenciar 

o tema do ciúme.  

Tempo de latência: 12 segundos 

“Uma família ia fazer um acampamento…Este ouviu um barulho e foi ver o que 

era. Os outros dois como têm o sono pesado não ouviram nada e continuaram a dormir” 

Interpretação: Resposta banal, mas o Daniel é curioso e atento ao que se passa à sua volta.  
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7- Remete para medo de agressão e o modo de a encarar. Evoca ansiedade na criança 

(a que cria mais ansiedade), que pode rejeitar o cartão ou recorrer às suas defesas. 

Quanto mais primitiva a defesa maior a ansiedade. As defesas podem ser 

suficientemente boas (ou então irrealistas) a ponto de transformar esta numa 

história inofensiva. 

Tempo de latência: 16 segundos 

“Parece um filho que tem medo do pai… Está a tentar fugir e o pai a tentar 

agarrá-lo…Esquisito” 

Interpretação: No início começa a reagir, dando nome às coisas e dizendo que “o filho 

tem medo do pai”. Poderá ter descrito um estranho ou monstro ou gigante mas escolheu 

referir tratar-se da figura do pai. Pode este fato ter a ver com a situação dele se encontrar 

mais ligado à mãe e de projetar sobre o pai os seus próprios impulsos agressivos. 

8- Observa-se aqui o papel que a criança se atribui na constelação familiar. A 

interpretação da figura em grande plano torna-se significativa. Relativamente à 

sua percepção como figura boa, castigadora ou inibidora. Ocasionalmente, as 

chávenas de chá dão também origem a temas orais (falta de alimento, leia-se afeto, 

por exemplo) 

Tempo de latência: 9 segundos 

“Uma mulher que se achava muito importante e elegante. Convidou uns amigos para 

irem lá a casa e está a pedir-lhe para irem buscar chá e umas bolachinhas” 

Interpretação: a figura parental importante representada e idealizada é a figura maternal 

que aqui está a atribuir uma tarefa à criança. Não há um elemento de relação emocional 

mas sim de relação funcional, pois a mãe pede um favor ao filho. Não são pais 
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castigadores nem inibidores, mas sim funcionais que se centram mais nas ações não 

elaborando a relação-pobres simbolicamente. Não há conflito, mas também não há 

interesse. 

9- Remete para o medo do escuro, ser deixado só, abandono dos pais e curiosidade 

significativa sobre o que se passa no quarto ao lado. Medo do escuro, signif ica 

ausência de tranquilidade interior e que não existe um bom objeto interiorizado, 

ou seja, a companhia do objeto parental que pode ser representado pela figura 

maternal (pode ser mãe ou o pai) não está suficientemente presente para que não 

sinta medo.  

Tempo de latência: 16 segundos 

“Um menino que os pais puseram no quarto para dormir, mas quando os pais foram 

embora levantou a cabeça porque estava com medo do escuro” 

Interpretação: Parece ser um menino que não é capaz de estar sozinho, que tem medo e 

os pais não dão por isso. Ainda não internalizou uma segurança interna, nem foi 

eficazmente separado e tranquilizado.  

 

10- Dá lugar a histórias (crimica e castigo transgressão e punição) reveladoras da 

conceção moral da criança. São história de transgressão e punição. 

Tempo de latência: 2 segundos 

“Um menino que tinha ido tomar banho. A mãe estava lá, tirou o menino da 

banheira e começou a limpá-lo” 

Interpretação: mãe funcional e não castigadora.  
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ANEXO R 

Resultados da Avaliação Neuropsicológica que 

levaram à recomendação de tratamento- Caso Clínico II 
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Avaliação Neuropsicológica 

 (Relatório) 

 Submetemos a Joana a uma avaliação neuropsicológica para compreensão do seu 

funcionamento cognitivo, do qual, em apreciação global, se constata:  

 lateralidade homogénea, definida funcionalmente à direita no plano manual, 

pedal, ocular e auditivo 

 Atenção visual externa sustentada, irregular e progressiva, com um índice de 

dispersão da atenção normativo (IDA= 12,5%), revelando eficácia no processo de 

realização (RT=105) 

 Organização visuo-perceptiva, adequada, demonstrando capacidade para analisar 

e reproduzir correctamente dados visuo-espaciais simples (P < 80) 

 Memória verbal imediata, memória verbal associativa e memória com 

interferência diminuídas, demonstrando dificuldade em reter material auditivo -

verbal a curto, médio e loongo termo 

 Memória de dígitos denotando baixo potencial parqa programar e reprogramar 

engramas digitais 

 Memória visual adequada, revelando capacidade de reproduzir elementos visuo -

espaciais simples 

 Linguagem oral sem alterações no plano da nomeação e identificação de objectos, 

bem como na repetição de palavras e frases e, de conceitos verbais de semi-

complexidade 



Psicoterapia de apoio na intervenção clínica em pacientes com sintomatologia depressiva 

 

198 

Cátia Alexandra dos Santos Mendes   

 Linguagem escrita espontânea adequada, mostrando porém, dificuldades na 

escrita ditada revelando franca disortografia, a par de uma leitura corrente embora 

muito lenta, mas com boa compreensão de textos simples 

 Cálculo mental e escrito adequado, revelando, contudo, uma discreta dificuldade 

para operar com os mecanismos da multiplicação no plano escrito 

 Capacidade de abstracção não-verbal adequada 

 Funções executivas denotando boa capacidade para organizar e planear as suas 

condutas face a objectos práticos e concretos de complexidade progressiva 

 Em conclusão, a Joana apresenta um rendimento intelectual que se cota 

actualmente na Zona de Inteligência Superior (130 < QI Alexander < 140), revelando no 

entanto dificuldades instrumentais na memória verbal imediata, na mamória verbal 

associativa, na memória verbal com interferência, na memória de dígitos e na linguagem 

escrita.   

 Do ponto de visra da personalidade a Joana aparenta uma acentuada inib ição 

comportamental que se traduz numa reduzida iniciativa verbal com limitações evidentes 

na comunicação com pares adultos, condicionando a expressão dos seus recursos 

emocionais e a resolução de conflitos internos que vivencia no seu envolvimento 

psicossocial que, associado a um baixo autoconceito, é passível de estar actualmente a 

comprometer a sua eficácia funcional.  

 Tendo em conta o perfil actual da sua personalidade recomenda-se o 

acompanhamento psicoterapêutico, que deverá funcionar também como prova clínica 

para posterior reavaliação evlutiva da sua funcionalidade nervosa complexa, num prazo 
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de 9 meses a 1 ano. O quadro neuropsicológico da Joana é compatível com o fenótipo de 

Disostografia. Deste modo, recomenda-se a sua integração no regime de Educação 

Especial, ao abrigo do Dec.-lei 3/2008 de 7 de janeiro, passando a aluna a benificiar de 

Medidas Educativas, nomeadamente, a) Apoio Pedagógico Personalizado e d) 

Adequações no Processo de Avaliação, de forma a adequar a si o processo de 

ensino/aprendizagem, uma vez que apresenta dificuldades acentuadas que limitam 

significativamente a sua actividade e participação e que são decorrentes de diagnóst ico 

de carácter permanente que apresenta. 

 

Lisboa, 28 de Janeiro de 2015 
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ANEXO S 

Desenho da Figura Humana e folha de registo-Caso Clínico II 
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Desenho da Figura Humana 
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Folha de registo 
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ANEXO T 

Desenho da Família Imaginária- Caso Clínico II 
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ANEXO U 

Desenho da Família Real- Caso Clínico II 
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ANEXO V 

Desenho livre- Caso Clínico II 
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ANEXO X 

Caixas de Areia- Caso Clínico II 
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Primeira Caixa de Areia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Caixa de Areia  
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ANEXO Z 

Tabelas conclusivas relativamente à avaliação da WISC- III 

e respetivas folhas de registo - Caso Clínico II 
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Tabelas conclusivas relativamente à avaliação da WISC- III: 

Resultados padronizados dos subtestes WISC-III  

Subtestes  Valores Padronizados Interpretação 

Completamento  

de gravuras 

11 Resultado na média do 

grupo etário 

Informação 5 Resultado inferior à média 

do grupo etário 

Código 7 Resultado no limite infer ior 

da média 

Semelhanças 7 Resultado no limite infer ior 

da média 

Disposição de Gravuras 9 Resultado na média do 

grupo etário 

Aritmética 6 Resultado inferior à média 

do grupo etário 

Cubos 13 Resultado no limite 

superior da média 

Vocabulário 10 Resultado na média do 

grupo etário 

Composição de Objetos 9 Resultado na média do 

grupo etário 

Compreensão 6 Resultado inferior à média 

do grupo etário 

Pesquisa de Símbolos 10 Resultado na média do 

grupo etário 

Memória de Dígitos 8 Resultado na zona infer ior 

da média 

Labirintos 14 Resultado superior à média 

do grupo etário 
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Valores dos Quocientes de Inteligência e Índices Fatoriais 

QI’s/ Índices Fatoriais QI/Índice Classificação 

Verbal 76  

Realização  98  

Escala Completa 84 Eficiência Intelectual 

Global situada no nível 

médio inferior 

Compreensão Verbal 80  

Organização Percetiva 103  

Velocidade  

de Processamento 

92  

 

 

 

Análise dos QIs 

(QIV – QIR) = 76 - 98 = - 22 

(p<0.01), ou seja, 99% de significância  

 

Análise dos Índices Fatoriais 

(ICV – IOP) = 80 - 103 = - 23 

(ICV – IVP) = 80 - 92 = - 12 

(IOP – IVP) = 103 - 92 = 11 
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Folhas de Registo de Aplicação da WISC-III 
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ANEXO ZA 

Material utilizado na apresentação do programa de desenvolvimento de competências 

socioemocionais 
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Mascote  

 

Mascote 

“O Meu Mundo” 
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Panfleto informativo do programa 
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Contrato 
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Caderneta de autocolantes  
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Autocolantes  
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Regras definidas para o programa de desenvolvimento de competências socioemociona is  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Saber que devo aceitar-me  

As regras de:   

O meu 
Mundo 
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2. Participar e esforçar-me por cuidar de mim o 

melhor possível 

3. Envolver-me na minha autorregulação 
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4. Procurar verbalizar os meus pensamentos, 

sentimentos e emoções 

5. Aprender a relacionar-me de forma 

saudável com os outros 
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6. Aceitar e respeitar diferentes opiniões, 

escolhas e sentimentos 

7. Estar com atenção 
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8. Procurar aprender o mais possível 

9. Realizar as tarefas propostas pela Cátia  
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10. Esclarecer as minhas dúvidas sem receio, 

pois este é um programa de apoio em que 

vou estar ao lado da Cátia conduzir as 

sessões  

? 

11.  

12.  
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Questionário de Assertividade1 

1. Um(a) colega teu(tua) está a fazer um desenho e tu achas que está a ficar bonito. 

O que dizes ao(à)  teu(tua) colega? 

a. Não dizes nada. 

b. Dizes “Eu desenho melhor do que tu”. 

c. Dizes “Está mesmo bonito”. 

 

 

2. Hoje esqueceste-te de trazer para a escola uma coisa que a professora te pediu. 

Um(a) colega teu(tua) diz-te: “és mesmo esquecido(a), qualquer dia esqueces-te 

da cabeça”. O que dizes ao colega que disse isso sobre ti? 

a. Dizes “Se há aqui algum esquecido és tu”. 

b. Dizes “Tens razão, sou mesmo esquecido”. 

c. Dizes “Ninguém é perfeito e eu só me esqueci desta vez”. 

 

 

3. Precisas que um(a) amigo(a) te faça um favor. O que lhe dizes? 

a. Não pedes nada. 

b. Dizes “Tens de me fazer isto”. 

c. Dizes “Precisava que me fizesses um favor, pode ser?” e de seguida 

explicas o que precisas. 

 

                                                                 
1 Adaptado do C.A.B.S. (Michelson & Wook, 1982) 
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4. Dizem-te que durante o intervalo fizeste um disparate, mas afinal quem o fez foi 

outro teu colega. O que dizes à pessoa que está a dizer que foste tu quem fez o 

disparate? 

a. Dizes “Estás maluco?” 

b. Dizes “A culpa não foi minha, foi outro que fez isso”. 

c. Aceitas as culpas e não dizes nada. 

 

5. Um amigo(a) elogia o teu trabalho. O que lhe dizes? 

a. Dizes “Não está nada de especial”. 

b. Dizes “Eu sou o(a) melhor”. 

c. Dizes “Obrigado(a)”. 

 

 

6. Estás a falar muito alto na sala de aula e um colega pede-te para falares mais baixo. 

O que lhe fazes? 

a. Dizes “desculpa, vou falar mais baixo” e passas a falar baixinho. 

b. Paras de falar imediatamente. 

c. Ignoras e continuas a falar em voz alta. 
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7. Estás no refeitório e um(a) colega passa à tua frente na fila. O que lhe dizes? 

a. Não dizes nada ao colega. 

b. Dizes em voz alta “Sai daí seu espertalhão”. 

c. Dizes “Eu estava primeiro, por favor vai para o fim da fila”. 

 

 

8. Um(a) colega teu(tua) diz alguma coisa que te deixou triste ou zangado. O que lhe 

dizes? 

a. Dizes “És um parvo(a), detesto-te”. 

b. Dizes “Estou zangado, não gostei nada do que disseste”. 

c. Ignoras e não dizes nada. 

 

 

9. Tens um brinquedo ou um jogo novo, e um(a) colega pede-to emprestado. O que 

lhe dizes? 

a. Dizes “Não te posso emprestar o brinquedo porque é novo, brincas noutro 

dia”.  

b. Emprestas, embora não te apeteça. 

c. Dizes “Estás maluco!”.  
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10. Os teus colegas estão a brincar no recreio e tu queres brincar com eles. O que lhes 

dizes? 

a. Aproximas-te e perguntas “Posso brincar com vocês?” 

b. Olhas para eles mas não dizes nada. 

c. Entras na brincadeira sem dizer nada.  

 

 

11. Tu fizeste um disparate durante o recreio e os teus(tuas) colegas dizem à 

professora que quem fez o disparate foi um outro colega. O que fazes? 

a. Não dizes nada. 

b. Pensas “O problema é deles”. 

c. Dizes “A culpa foi minha”. 

 

 

12. Estás a contar o teu fim-de-semana e um(a) colega interrompe-te. O que lhe dizes 

por te ter interrompido? 

a. Dizes “Desculpa, eu gostava de acabar o que estou a dizer”. 

b. Não dizes nada e deixas a pessoa falar. 

c. Dizes “Cala-te, eu estava a falar”. 
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 Resultados da avaliação inicial e final 

 

 

 Conclui-se que não existem diferenças nas respostas dadas pela jovem entre os 

dois momentos de aplicação do questionário de assertividade.  

Resultados da avaliação final. 
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Escalas de Comportamento Social em Contexto Escolar2 

 

Instruções: 

     Classifique os comportamentos do aluno(a), com base nas suas observações 

do(a) mesmo(a), durante os últimos três meses. 

     Faça um círculo ou uma cruz no número 1 se o(a) aluno(a) não exibe o 

comportamento em questão ou se não teve oportunidade de o observar; no 2 se 

ele(a) o exibe poucas vezes; no 3 se o exibe às vezes; no 4 se o exibe bastantes 

vezes; ou no 5 se o(a) aluno(a) o exibe muito frequentemente, baseado no seu 

julgamento de quão frequentemente o comportamento ocorre. Complete, por 

favor, todos os itens.  

 

Escala A 

1. Coopera com os outros alunos 

 
1 2 3 4 5 

2. Transita entre diferentes atividades de forma apropriada 

 
1 2 3 4 5 

3. Completa os trabalhos escolares sem necessidade de ser lembrado(a) disso 

 
1 2 3 4 5 

4. Oferece ajuda aos outros alunos quando eles necessitam 

 
1 2 3 4 5 

5. Participa ativamente em discussões e em atividades de grupo 

 
1 2 3 4 5 

6. Compreende os problemas e necessidades dos outros alunos 

 
1 2 3 4 5 

7. Permanece calmo(a) quando surgem problemas  

 
1 2 3 4 5 

8. Escuta e executa as instruções fornecidas pelos professores 1 2 3 4 5 

9. Convida outros alunos a participar nas atividades 1 2 3 4 5 

                                                                 
2 Autor: Kenneth Merrell (2002) 
Versão portuguesa Escala A: Raimundo, Marques-Pinto & Lima (2007) 
Versão portuguesa Escala B: Carapito & Ribeiro (2009) 
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10. Pede clarificação sobre instruções dadas de forma apropriada 

  
1 2 3 4 5 

11. Tem capacidades e habilidades que são admiradas pelos colegas 

 
1 2 3 4 5 

 

 

12.  Aceita os outros alunos 
 

1 2 3 4 5 

13. Completa as tarefas, escolares ou outras, de forma independente 
 

1 2 3 4 5 

14. Completa as tarefas escolares dentro do tempo determinado 
 

1 2 3 4 5 

15. Cede ou chega a um acordo com os colegas quando necessário 
 

1 2 3 4 5 

16. Cumpre as regras do Centro de Apoio Escolar Personalizado e da turma  
 

1 2 3 4 5 

17. Comporta-se de forma adequada no Centro de Apoio Escolar Personalizado 
 

1 2 3 4 5 

18. Pede ajuda de forma apropriada 
 

1 2 3 4 5 

19. Interage com uma grande variedade de colegas 
 

1 2 3 4 5 

20. Produz trabalho de qualidade aceitável para o seu nível de competência 
 

1 2 3 4 5 

21. É bom a iniciar ou a juntar-se a conversas com os colegas 
  

1 2 3 4 5 

22. É sensível aos sentimentos dos outros colegas 
 

1 2 3 4 5 

23. Responde de forma apropriada quando é corrigido pelos professores 
 

1 2 3 4 5 

24. Controla o seu temperamento quando está zangado(a) 
 

1 2 3 4 5 

25. Entra apropriadamente em atividades que já estão a decorrer com os colegas 
 

1 2 3 4 5 

26. Tem boas capacidades de liderança 
 

1 2 3 4 5 

27. Ajusta-se a diferentes expetativas comportamentais em contextos diversos 
 

1 2 3 4 5 

28. Apercebe-se e elogia os feitos dos outros 1 2 3 4 5 
29. É assertivo(a) de forma apropriada quando precisa de o ser 

 
1 2 3 4 5 
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30. É convidado pelos colegas a juntar-se às atividades 
 

1 2 3 4 5 

31. Demonstra autocontrolo 
 

1 2 3 4 5 

32. É admirado(a) ou respeitado(a) pelos colegas 
 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Escala B 

  

 

 

 

 

 

1. Acusa os outros de serem responsáveis pelos seus problemas 
 

1 2 3 4 5 

2. Tira coisas que não são suas 
 

1 2 3 4 5 

3. É desafiador(a) para com os professores ou outros funcionários do Centro de Apoio 
Escolar Personalizado  
 

1 2 3 4 5 

4. Faz “batota” no trabalho escolar ou em jogos 
 

1 2 3 4 5 

5. Envolve-se em brigas 
 

1 2 3 4 5 

6. É desonesto; diz mentiras 
 

1 2 3 4 5 

7. Provoca e faz troça de outros alunos 
 

1 2 3 4 5 

8. É desrespeitador(a) ou insolente 
 

1 2 3 4 5 

9. É facilmente provocado(a) 
 

1 2 3 4 5 

10. Ignora os professores ou outros funcionários do Centro de Apoio Escolar 
Personalizado 

 
1 2 3 4 5 

11. Age como se fosse melhor do que os outros 
  

1 2 3 4 5 

12. Destrói ou danifica o que é propriedade do Centro de Apoio Escolar Personalizado 1 2 3 4 5 

13. Não partilha com os outros alunos 
 

1 2 3 4 5 

14. Explode facilmente ou faz birra 1 2 3 4 5 

P
o

u
ca

s 
ve

ze
s 

M
u

it
o

 f
re

q
u

en
te

m
en

te
 

B
as

ta
n

te
s 

ve
ze

s 

N
u

n
ca

 

À
s 

ve
ze

s 



Psicoterapia de apoio na intervenção clínica em pacientes com sintomatologia depressiva 

 

250 

Cátia Alexandra dos Santos Mendes   

 

15. Ignora os sentimentos ou necessidades dos outros alunos 
 

1 2 3 4 5 

16. Exige demasiada atenção dos professores 
 

1 2 3 4 5 

17. Ameaça os outros alunos; é verbalmente agressivo(a) 
 

1 2 3 4 5 

18. Diz palavrões ou usa linguagem ofensiva 
 

1 2 3 4 5 

19. É agressivo(a) fisicamente 
 

1 2 3 4 5 

20. Insulta os colegas 
 

1 2 3 4 5 

21. Reclama e faz queixas 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Implica ou discute com os colegas 
 

1 2 3 4 5 

23. É difícil de controlar 
 

1 2 3 4 5 

24. Incomoda e irrita outros alunos 
 

1 2 3 4 5 

25. Envolve-se em problemas no Centro de Apoio Escolar Personalizado 
 

1 2 3 4 5 

26. Destabiliza as atividades em curso 
 

1 2 3 4 5 

27. Fala com orgulho excessivo de si próprio(a) 
 

1 2 3 4 5 

28. É pouco confiável 1 2 3 4 5 
29. É cruel com os outros alunos 

 
1 2 3 4 5 

30. Age impulsivamente sem pensar 
 

1 2 3 4 5 

31. É facilmente irritável 
 

1 2 3 4 5 

32. Exige a ajuda dos outros alunos 
 

1 2 3 4 5 
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Resultados da avaliação inicial 

 

 

 

Escala A 

Subescalas Classificação dos comportamentos Cotação e Conclusão 

Relação com pares 3,3,2,3,2,3,3,3,4,2,3,3 X= 2,8 (3) – Às vezes 

Autorregulação 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 3 X= 3,6 (4) – Bastantes vezes 

Comportamento académico 2, 3, 3, 2, 2, 2, 4, 2 X= 2,5 – Entre poucas vezes e 

às vezes 

 

   Escala B  

Subescalas Classificação dos comportamentos Cotação e Conclusão 

Hostilidade/ Irritabilidade 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 3 X= 1,86 (2) – Poucas 

vezes 

Antissocial/ Agressivo 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 

1, 1, 2, 4, 3, 3 

                     X= 1,8 (2) – Poucas vezes 
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Resultados da avaliação final 

 

 

 

Escala A 

Subescalas Classificação dos comportamentos Cotação e Conclusão 

Relação com pares 3, 3, 4, 4, 2, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 3 X= 3,25 (3) – Às vezes 

(ligeira melhoria) 

Autorregulação 3,4, 5, 4, 5, 5, 4, 4, 4, 3 X= 4,1 (4) – Bastantes vezes 

(ligeira melhoria) 

Comportamento académico 3,4, 5, 4, 3, 3, 4, 3 X= 4 – Bastantes vezes 

(melhoria significativa) 

 

   Escala B  

Subescalas Classificação dos comportamentos Cotação e Conclusão 

Hostilidade/ Irritabilidade 2,1, 1, 3, 1,3, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2  X= 1,78 (2) – Poucas 

vezes 

(ligeira melhoria) 

Antissocial/ Agressivo 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 

1, 1, 1, 2, 2, 3 

                     X= 1, 38 (1) – Nunca 

                     (melhoria) 
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Guiões das Sessões  

1ª Sessão 

1. Apresentação  

 A dinamizadora apresenta brevemente o programa (panfleto), dizendo que 

todas as semanas irão ser realizadas atividades para a paciente aprender a 

relacionar-se com os colegas, a controlar o seu corpo quando ele está muito 

agitado, a saber o que fazer quando está triste ou zangada, entre outras 

coisas… 

 Enquanto o faz, tem na sua mão uma bola (“O meu Mundo”).  

2. Contrato  

 Perguntar à paciente se gostaria de participar no programa de competências 

socioemocionais e realizar as atividades que “O meu Mundo” irá propor. 

 Entregar o contrato de participação e pedir-lhe para assiná-lo.  

3. Apresentação da Mascote  

 Apresentar “O meu mundo”.  

 Explicar à paciente que essa bola representa o “poder” de falar e de ser ouvido. 

Assim, só pode falar quem tiver a bola na mão. 

 Pedir à paciente para caracterizar a personagem (e.g., quais são as suas 

caraterísticas  físicas e pessoais) e registar as respostas dadas. 
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4. Regras  

 Colocar uma cartolina num local visível da sala, com uma imagem de “O meu 

Mundo” no centro. 

 Explicar que para realizar os jogos de “O meu Mundo” terá de respeitar 

algumas regras. 

 Entregar as regras juntamente com as imagens à paciente e pedir-lhe para fazer 

corresponder a regra à sua imagem e para referir porque é importante cumpri-

la.  

 Depois de identificar a regra e a imagem, deverá, com ajuda, colá-las na 

cartolina. 

 De seguida, a paciente terá a possibilidade de sugerir mais duas regras que 

considere importantes para o programa. 

5. Caderneta de “O meu mundo”  

 Entregar uma caderneta à paciente e explicar-lhe que, conforme a sua 

motivação e empenho nas sessões receberá um autocolante de “O meu 

Mundo” para colar na sua caderneta.  

 

Material necessário: Bola “O meu Mundo”, cartolina, patafix, cola, regras, imagens das 

regras, caderneta de “O meu Mundo”, autocolantes, contrato de participação, folhas e 

canetas. 
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2ª Sessão 

1. Recordar a sessão anterior  

a. A dinamizadora deve pedir à jovem para recordar o que foi realizado na 

sessão anterior e relembrar as regras que foram estipuladas para as sessões.  

2. O que posso fazer com…  

a. Projetar um PowerPoint que contém comportamentos que podem ser 

realizados na sala de aula ou no recreio, através de várias partes do corpo 

(boca, mãos, olhos e orelhas). 

b. De seguida, é-lhe apresentado um comportamento de cada vez e a jovem 

deve indicar qual será o local mais apropriado para adotar tal 

comportamento (sala de aula vs. recreio).  

3. História do Desatento e do Distraído  

a. A dinamizadora lê com a jovem a história do Desatento e do Distraído 

enquanto apresenta as imagens. 

b. No final da história, é realizada uma reflexão sobre a mesma:   

i. Quem são as personagens da história e quais as suas caraterísticas 

? 

ii. Questionar se o Desatento se mete com ela muitas vezes? 

iii. Em que locais o Desatento aparece mais vezes? 

iv. Quando o Desatento se mete com ela, o que acontece? 

v. Como costuma vencê-lo? 

vi. E o Sossegado, em que situações costuma aparecer?  

vii. Quando achas que deves chamar o Sossegado para te ajudar? 

 



Psicoterapia de apoio na intervenção clínica em pacientes com sintomatologia depressiva 

 

257 

Cátia Alexandra dos Santos Mendes   

4. O Desatento na sala de aula  

a. É apresentado um PowerPoint que contém imagens de vários 

comportamentos do Desatento na sala de aula. 

b. A jovem deve, de seguida, identificar quais os comportamentos retratados 

e a parte do corpo que os meninos estão a mexer.   

c. À medida que vão sendo identificados os comportamentos, a dinamizadora 

deve fazer com que a jovem reflita acerca da frequência com que esses 

comportamentos acontecem consigo mesma.  
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3ª Sessão 

1. Recordar a sessão anterior  

 A dinamizadora deve pedir a jovem para recordar o que fora realizado na 

sessão anterior e para relembrar as regras das sessões. 

2. Estratégias de autocontrolo  

a. A jovem deve recordar a história do Desatento e do Distraído e 

identificar quais os comportamentos que têm quando o Desatento se 

mete com eles. 

b. A dinamizadora explica cada uma das estratégias e procede ao seu treino 

com a jovem: 

i. Pensamentos positivos: “Eu consigo controlar/vencer o 

Desatento”; “Eu sou capaz de me controlar”; “Vou chamar o 

Sossegado”; etc. 

ii. Fechar os olhos e contar baixinho até 10. 

iii. Fixar um ponto na parede durante 60 segundos. 

iv. Respiração profunda (analogia com encher um balão). 

v. Relaxamento muscular (barriga, mãos, pescoço, pernas). 

vi. Imaginação (ao som de uma música). 

3. Ficha “Vencer o Desatento na sala de aula”  

a. Dar uma ficha à jovem com os vários comportamentos adotados pelo 

Desatento na sala de aula (levantar da cadeira, conversar com os colegas, 

mexer muito as pernas e os pés, etc.). 
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b. De seguida, a jovem deve identificar quais os comportamentos que tem 

mais dificuldade em controlar na sala de aula e pensar nas estratégias que 

poderá utilizar para se autocontrolar. 

c. Uma vez encontradas as estratégias mais adequadas, a jovem deverá 

desenhá-las nos locais correspondentes.   

4. Jogo: “Labirinto” 

a. Explicar à jovem que outra das caraterísticas  do Desatento é o facto de 

ele querer fazer as coisas muito depressa, não permitindo que as coisas 

sejam bem-feitas pelas pessoas. 

b. Apresentar três labirintos (do mais fácil para o mais difícil) e pedir para 

encontrar a saída do labirinto sem levantar o lápis. 

5. Regulação emocional, utilizando os cinco sentidos como forma de relaxamento 

 Olfato (chocolate, alfazema, eucalipto) 

 Paladar (sabor doce- chocolate; sabor salgado- sal) 

 Audição (duas músicas de relaxamento, uma com o som dos pássaros na 

floresta e outra com o som do mar) 

 Visão (imagens de paisagens) 

 Tato (diferentes texturas- areia, água, pirilampo mágico, papel, tecidos) 
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4ª Sessão 

1. Powerpoint: “Asserti, Agri, Mani e Passi”  

 Apresentar o powerpoint com a descrição das quatro personagens. 

 Após apresentar cada personagem, perguntar à jovem se identifica alguém 

com as caraterísticas  descritas. 

2. Jogo “Quem é quem”  

 Entregar à jovem os cartões que contêm a descrição dos comportamentos 

e pedir-lhe que identifique as personagens a quem correspondem esses 

comportamentos. 
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5ª Sessão 

1. Recordar a sessão anterior 

a. A jovem deve recordar as personagens que foram apresentadas na sessão 

anterior e, de seguida, caracterizá-las. 

2. Visualização da história “O Dentuças e a Assertividade”. 

a. São apresentados vários vídeos que contém diferentes partes da história do 

Dentuças; 

b. No final de cada vídeo, pedir à jovem para resumir o que aconteceu; 

c. Simultaneamente, deve apresentar-se uma ficha que contém 4 possíveis 

opções de resposta do Dentuças, resumindo a situação-problema 

correspondente a cada parte da história. A jovem deve identificar qual a 

opção de resposta mais adequada a dar e justificá-la; 

d. A jovem deve, ainda refletir sobre as possíveis consequências de cada 

opção de resposta. 
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6ª Sessão 

1. Recordar sessão anterior  

a. Perguntar à jovem o que foi realizado na sessão anterior, recordando que 

o objetivo foi aprender como se pode agir assertivamente em várias 

situações. 

2. Leitura da história “O Mundo tem muitas emoções”  

a. Antes da leitura da história, perguntar à jovem o que são emoções. 

b. Após a leitura, refletir sobre as ideias principais da história. 

3. Feliz, Triste ou Zangado?  

a. São apresentadas 3 máscaras diferentes: feliz, triste e zangado. 

b. A jovem deve retirar um cartão que descreve uma determinada situação 

ou comportamento. 

c. De seguida, deve analisar a situação/comportamento e identificar a 

máscara que corresponde à forma como a personagem se sentiria.  

4. Dados das emoções 

a. A jovem deve atirar um dado ao ar, que contém uma emoção em cada 

uma das faces. 

b. De seguida, deve desenhar a expressão facial que corresponde à emoção 

da face que ficou voltada pra cima e partilhar verbalmente uma situação 

em que a tenha vivenciado. 
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7ª Sessão 

1. Recordar sessão anterior  

a. Perguntar à jovem o que foi realizado na sessão anterior, recordando as 

emoções abordadas e os sinais de cada uma delas. 

2. Visionamento do vídeo “Personagens – Diverta-mente”  

a. Visualizar o vídeo das personagens deste filme e pedir à jovem para 

identificar a que emoção corresponde a cada personagem. 

i. Alegria 

ii. Tristeza 

iii. Nojo 

iv. Raiva 

v. Medo 

3. Atividade “Sinto-me assim quando…” 

a. Uma a uma, são colocadas as personagens apresentadas anteriormente no 

quadro. 

b. Este quadro estará dividido em 3 colunas: situações, sinais do corpo e 

estratégias. 

c. Para cada emoção, a jovem deve começar por identificar situações em 

que a tenha sentido ou em que outras pessoas a possam sentir. 

d. De seguida, deve descrever os sinais que o corpo dá para descobrirmos 

que essa emoção está presente. 

e. Finalmente, deve identificar estratégias que podem ser utilizadas para 

diminuir as emoções negativas (e.g. pensamentos; respiração; pedir 
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ajuda; contar até 10), assim como para intensificar a alegria (e.g. 

partilhar com alguém). 

Por exemplo: “Ficamos tristes ou zangados quando… 

 - Não brincam connosco 

 - Gozam connosco 

 - Quando dizem que não somos capazes de fazer alguma coisa 

 - Quando não nos respeitam” 
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8ª Sessão 

1. Recordar sessão anterior 

a. Perguntar à jovem o que foi realizado na sessão anterior, recordando as 

emoções abordadas e as situações que as podem despoletar. 

b. A partir de situações de desrespeito que nos deixam tristes ou zangados, 

refletir com a jovem sobre o facto de os nossos comportamentos 

despoletarem emoções nos outros, tal como os comportamentos dos 

outros também despoletam emoções em nós. 

2. Jogo dos Peixinhos  

a. Questionar a jovem sobre o significado de respeito. 

b. Explicar- lhe que cada peixinho contém uma situação; em algumas delas 

existe respeito e noutras não.  

c. A jovem deve, num primeiro momento, identificar se naquela situação 

existe ou não respeito e colar o peixinho no local correspondente no 

quadro (Smile verde – Há respeito; Smile Vermelho – Não há respeito). 

d. De seguida, a jovem deve identificar qual a emoção que o 

comportamento que a personagem está a ter naquela situação pode 

despertar nas outras pessoas e escrevê-la no quadro.  

e. Nas situações de desrespeito, pode ainda pedir-se à jovem que sugira 

uma alternativa de resposta para aquela situação e que a represente.  

 

 

 



Psicoterapia de apoio na intervenção clínica em pacientes com sintomatologia depressiva 

 

266 

Cátia Alexandra dos Santos Mendes   

9ª Sessão 

1. Recordar sessão anterior 

a. A jovem deve recordar o que fora realizado na sessão anterior.  

2. Promoção da autoestima 

a. Deve pedir-se à jovem que imagine uma notícia feita por alguém a falar 

sobre si e, perguntar- lhe como gostaria ela de ser descrita. 

b. De seguida, deve pedir-se à jovem para se descrever e para refletir sobre 

a forma como os outros a vêm.  

c. Posteriormente, deve pedir-se à jovem para pensar em tudo aquilo que 

gosta em si e a forma como não gostaria que os outros a descrevessem. 

d. Por fim, deve perguntar-se à jovem o que gostaria de mudar se existisse 

um mágico que a pudesse ajudar nesse sentido.  
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10ª Sessão 

1. Jogo Final 

a. A jovem deve lançar o dado com as cores. 

b. De seguida, deve retirar um cartão correspondente à cor sorteada.  

c. A dinamizadora deve ler o desafio (pergunta, mímica) ao qual a jovem 

deve dar resposta. 

d. Após a conclusão da tarefa com sucesso, a jovem recebe uma medalha 

do programa “O Meu Mundo”.  

2. Entrega dos prémios e diplomas  

a. Devido à acumulação de autocolantes do programa “O Meu Mundo” na 

sua caderneta, a jovem recebe ainda um diploma.  

Roleta das Cores 

Amarelo – Comportamentos adequados na sala de aula vs. Recreio 

Vermelho – Autocontrolo (Desatento e Sossegado) 

Preto- Estilos de comunicação  

Verde escuro- História do Dentuças  

Verde- Mímica de emoções  

Azul- Estratégias de autorregulação emocional 

 

 

 

Material utilizado em cada uma das sessões 
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1ª Sessão 

Primeira tarefa: 
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Segunda tarefa: 
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Terceira tarefa: 
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2ª Sessão 

Primeira tarefa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Desatento a vencer-te… Tu a venceres o 

Desatento… 
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Segunda tarefa:  
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Terceira tarefa:  

Guião de relaxamento muscular progressivo de Jacobson 

 

Para relaxares é necessário centrares a atenção nas sensações internas. Quanto melhor te 

aperceberes destas (bater do coração, o ar que penetra e sai dos pulmões, os músculos 

pesados, etc), maior será o relaxamento. Procura não pensar em nada, exceto nas 

sensações produzidas e, essencialmente, desfrutar das sensações agradáveis que 

acompanham o relaxamento 

Entre 15 e 20 minutos; 

Desliga o telemóvel;  

Coloca-te numa postura confortável (a melhor é deitado com os braços estendidos, moles, 

paralelos ao seu tronco, e com as mãos viradas para baixo a altura das ancas), e abstrai-te 

de todos os teus problemas centrando-te no que estás a fazer. 
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Fecha os olhos para te concentrares mais depressa. 

 

Grupo 1: Fecha a mão direita. Sente a tensão na mão e no antebraço (10 seg). Agora 

relaxa. Volta a fechar a mão direita. Agora relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o 

relaxamento (20 seg). 

Grupo 2: Empurra o cotovelo da direita contra o chão. Sente a tensão que isto causa no 

braço (10 seg). Quando te sentires bem, larga a tensão e repara no contraste entre a tensão 

e o relaxamento (20 seg). 

Grupo 3: Fecha a mão esquerda. Sente a tensão na mão e no antebraço (10 seg). Agora 

relaxa. Volta a fechar a mão esquerda. Agora relaxa (20 seg). 

Grupo 4: Empurra o cotovelo da esquerda contra o chão. Sente a tensão que isto causa no 

braço (10 seg). Quando te sentires bem, larga a tensão e nota a diferença (20 seg). 

Grupo 5: Levanta as sobrancelhas e faz rugas na testa. Sente a tensão na testa e no centro 

do couro cabeludo (10 seg). Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o relaxamento 

(20 seg). 

Grupo 6: Fecha os olhos com força e franze o nariz. Sente a tensão em redor dos olhos, 

no nariz e no alto das bochechas (10 seg). Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o 

relaxamento (20 seg).    

Grupo 7: Fecha os dentes com uma força média e puxa os cantos da boca para trás, como 

se estivesses a sorrir exageradamente. Sente a tensão à volta dos maxilares e do queixo 

(10 seg). Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o relaxamento (20 seg).  
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Grupo 8: Para causar tensão à volta do pescoço, empurra o queixo para baixo, contra o 

peito sem deixar tocar. Sente a tensão no pescoço (10 seg). Relaxa. Repara no contraste 

entre a tensão e o relaxamento (20 seg). 

Grupo 9: Contrai os músculos, inspirando profundamente, guardando o ar dentro dos 

pulmões e empurrando os ombros e as omoplatas para trás (como se quisesses tocar com 

um ombro no outro). Sente a tensão no peito, ombros e costas (10 seg). Relaxa. Repara 

no contraste entre a tensão e o relaxamento (20 seg). 

Grupo 10: Contrai os músculos da barriga, como se fosses receber um murro na barriga. 

Sente o estômago tenso e apertado (10 seg). Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e 

o relaxamento (20 seg). 

Grupo 11: Contrai os músculos da coxa da direita. Sente a tensão na coxa (10 seg). Relaxa. 

Repara no contraste entre a tensão e o relaxamento (20 seg). 

 Grupo 12: Empurra os dedos do pé direito para cima, em direção à cabeça, para que a 

barriga da perna fique dura (10 seg). Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o 

relaxamento (20 seg). 

Grupo 13: Vira o pé direito para dentro e encolhe o pé com os dedos para baixo. Sente 

bem a tensão que isto causa na parte do meio do pé (10 seg). Relaxa. Repara no contraste 

entre a tensão e o relaxamento (20 seg). 

Grupo 14: Contrai os músculos da coxa da esquerda. Sente a tensão na coxa (10 seg). 

Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o relaxamento (20 seg). 



Psicoterapia de apoio na intervenção clínica em pacientes com sintomatologia depressiva 

 

281 

Cátia Alexandra dos Santos Mendes   

Grupo 15: Empurra os dedos do pé esquerdo para cima, em direção à cabeça, para que a 

barriga da perna fique dura (10 seg). Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o 

relaxamento (20 seg). 

Grupo 16: Vira o pé direito para dentro e encolhe o pé com os dedos para baixo. Sente 

bem a tensão que isto causa na parte do meio do pé (10 seg). Relaxa. Repara no contraste 

entre a tensão e o relaxamento (20 seg). 

Para finalizar conta mentalmente desde 3 até 0 e abre e fecha os dedos das mãos e dos 

pés durante uns segundos, muito lentamente, antes de voltares a abrir os olhos e a 

sentares-te. 
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4ª Sessão  

 

Primeira tarefa: 

 

 

 

 

 

 

 



Psicoterapia de apoio na intervenção clínica em pacientes com sintomatologia depressiva 

 

283 

Cátia Alexandra dos Santos Mendes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Psicoterapia de apoio na intervenção clínica em pacientes com sintomatologia depressiva 

 

284 

Cátia Alexandra dos Santos Mendes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Psicoterapia de apoio na intervenção clínica em pacientes com sintomatologia depressiva 

 

285 

Cátia Alexandra dos Santos Mendes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Psicoterapia de apoio na intervenção clínica em pacientes com sintomatologia depressiva 

 

286 

Cátia Alexandra dos Santos Mendes   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Psicoterapia de apoio na intervenção clínica em pacientes com sintomatologia depressiva 

 

287 

Cátia Alexandra dos Santos Mendes   

Segunda tarefa: 
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5ª Sessão 

Segunda tarefa: 
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6ª Sessão 

Primeira tarefa: 

“O Mundo tem muitas emoções” 

Ontem o Mundo descobriu uma coisa muito importante: as emoções! A professora 

ensinou- lhe que o nosso corpo é como uma máquina, uma máquina tão perfeita, que para 

além das mãos, dos pés, das pernas, da cabeça e do coração e do cérebro, também depende 

de outras coisas para poder funcionar. Então o Mundo perguntou à professora: 

- Como assim professora? 

- Por exemplo, já repararam que não estamos iguais todos os dias? Há alguns dias 

mais especiais, como o nosso aniversário, em que estamos muito contentes. Estamos 

felizes – respondeu a professora. 

- Mas eu também fico feliz quando a professora diz que eu fiz um desenho muito 

bonito! – disse o Mundo. 

 - Certo, Mundo. Há muitas coisas e momentos que fazem com que nós fiquemos 

felizes – disse a professora. 

 - É verdade, eu também fico feliz quando estou a jogar à bola no recreio – disse o 

Ruca. 

 Então a professora disse-lhes: 

 - Muito bem, mas nem todos os dias estamos felizes, certo? Há momentos em que 

podemos ficar mais “tristes” – por exemplo, quando não conseguimos fazer o desenho 

tão bonito quanto gostávamos; às vezes podemos ficar zangados quando alguém nos 

chama um nome feio. Outras vezes, quando estamos sozinhos e às escuras, podemos 

sentir medo, não é? E o nosso corpo fica sempre diferente. Alegria, tristeza, raiva e medo 

são emoções. Elas aparecem para nos avisar de alguma coisa que se está a passar! 
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Confuso, o Mundo perguntou: 

 - Mas não percebo! Então podemos ter muitas emoções num mesmo dia? Hoje eu 

estava feliz porque ganhei o jogo no recreio, mas o Ruca e o Gutto ficaram a chorar e eu 

disse-lhes que eram uns bebés. Depois nem quiseram falar mais comigo! Eu ainda lhes 

disse que não jogava mais com eles. Agora eles continuam sem querer falar comigo e eu 

já não estou feliz! 

 - Pois é, já viste, tiveste várias emoções! Ficaste feliz, zangado e triste. – 

respondeu a professora. 

 - Mas que confusão! – disse o Mundo. 

 Para ajudar o Mundo, a professora disse: 

 - Já viram? Todos nós podemos ter várias emoções e cada um de nós pode ter 

diferentes emoções quando alguma coisa acontece. Por exemplo, o Mundo ficou feliz 

porque ganhou o jogo, o Ruca e o Gutto ficaram tristes porque perderam. O importante é 

descobrirmos o que se passa, o que acontece para que apareça uma emoção. Por isso, 

devemos estar atentos ao que sentimos para poder também perceber o que se passa com 

os outros! 

 - Mas como conseguimos ver uma emoção e o que se passa nos outros? – 

perguntou o Mundo. 

 - As emoções não se veem, aparecem porque alguma coisa se passa e é o nosso 

corpo que diz o que é que estamos a sentir, envia sinais. Por exemplo, Ruca, tu choraste 

quando perdeste o jogo, não foi? O que é que achas que sentiste? – perguntou a professora. 

 - Senti a chorar. – respondeu o Ruca. 

  Então a professora explicou: 

 - Chorar é o sinal que o corpo envia, mas a emoção é a tristeza; tu ficaste triste 

porque perdeste o jogo. E tu Pintas, qual foi a tua emoção? 
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 - Não sei! O meu corpo não me deu sinal nenhum, eu só lhes chamei bebés e 

depois gritei-lhes. – respondeu o Mundo. 

 - Então Mundo, não achas que gritar e chamar nomes que os outros não gostam 

não é um sinal? Tu estavas zangado! –esclareceu a professora. 

 - Mas isso é muito difícil! – exclamou o Mundo. 

 A professora tranquilizou-o dizendo: 

 - Parece muito difícil, por isso devemos estar sempre muito atentos! Devemos ver 

como fica o nosso corpo, para saber o que é que se passa connosco. Agora já sabem que 

há vários sinais que o corpo nos dá quando temos uma emoção. Por exemplo, podemos 

chorar e não querer falar com ninguém quando estamos tristes. Quando estamos felizes 

rimos, andamos aos pulos, não é? Quando estamos zangados gritamos, chamamos nomes 

feios e, às vezes, quando nos esquecemos de controlar o corpo, até damos pontapés aos 

colegas, e isso é porque não sabemos o que é que estamos a sentir e não conseguimos 

controlar o que sentimos.  

 - Então para controlar as emoções também há truques? – perguntou o Mundo 

curioso. 

 Ao que a professora respondeu:  

 - Sim, podemos utilizar os truques que já conhecemos para controlar o corpo, mas 

antes disso, temos uma função muito importante – descobrir o que se passa connosco. 

Temos de estar muito, mas mesmo muito atentos para descobrir qual a emoção que 

estamos a sentir e ainda o que os outros estão a sentir. Vamos fazer um jogo para 

aprendermos a fazê-lo?! 
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Segunda tarefa: 

Situações 

Os pais do António disseram-lhe que o iam levar à Feira Popular. Na hora de sair os pais 

disseram-lhe que já não podiam ir com ele. Como achas que o António se sente? 

 

O Rui gosta muito do seu cão. Um dia o cão desapareceu e não voltou mais. 

Como achas que o Rui se sente? 

 

O Sérgio deixa o Rui brincar com o seu brinquedo favorito. O Rui brinca com o brinquedo e 

estraga-o. Como achas que o Sérgio se sente? 

 

O Tomé estava a andar de bicicleta. Numa descida a bicicleta começou a andar mais depressa do 

que ele esperava. Como achas que o Tomé se sente? 

 

O Bruno está no parque e a mãe dá-lhe um gelado. Deixou-o cair sem querer. 

Como achas que o Bruno se sente? 

 

O Sebastião oferece um presente ao amigo Rodrigo. Como é que o Rodrigo se sente? 
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Comportamentos 

O João não tem vontade de brincar e fica sentado sozinho. Como achas que o João se sente? 

 

O Bruno não quer que ninguém fale com ele. Como achas que o Bruno se sente? 

 

Quando a professora faz uma pergunta ao Mateus ele ficou a olhar para o chão. 

Como achas que o Mateus se sente? 

 

O José está a ser simpático para toda a gente. Como achas que o José se sente? 

 

O David chama um nome feio ao Renato. Como é que achas que o Renato se sente? 

 

Tu vês o Vasco a correr e a cantar pelo corredor fora. Como achas que o Vasco se sente? 
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Terceira tarefa: 
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7ª Sessão 
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8ª Sessão 

Primeira tarefa: 
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Segunda tarefa: 
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10ª Sessão 

Primeira tarefa: 
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Diploma  
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Medalhas 
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ANEXO ZB 

Observação Clínica da intervenção psicológica do programa de 

desenvolvimento de competências socioemocionais 
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Programa de promoção de competências socioemocionais  

 

1ª Sessão  

Notas: 

Como combinado na sessão de avaliação psicológica, a Joana apresentou-se de 

forma responsável, à hora marcada. 

Em termos de aparência, apresentava um aspeto cuidado e no que se refere ao 

humor estava feliz e motivada. 

Inicialmente, reviram-se os pontos principais do programa e deu-se a conhecer a 

mascote do programa, tendo a Joana explorado manualmente a mesma. De seguida, foi-

lhe proposta a assinatura de um contrato de participação no programa. 

Explicou-se à jovem que a bola representaria o poder de falar e de ser ouvida 

sempre que a tivesse na mão. Ao caraterizar a personagem, a primeira verbalização da 

Joana foi de que este era “um mundo bonito, azul e verde”; segundo a sua perspetiva, o 

azul transmite- lhe calma, remetendo para a praia; por sua vez, associa o verde aos terrenos 

e esta cor parece significar o seu desejo de um mundo feliz para si. De forma sucinta, a 

Joana referiu que neste seu mundo aquilo que pretenda é que “haja paz e amor, tendo as 

pessoas que mais gosto ao pé de mim” (irmão, mãe, avós e melhor amiga). Quando 

questionada acerca do que gostaria de mudar no seu mundo indicou que queria ser menos 

arrogante e violenta para as pessoas e, em vez disso, ser mais simpática com os outros. 

De seguida, foram apresentadas algumas regras do programa O Meu Mundo, que 

a paciente teve de fazer corresponder a imagens. Ao ser-lhe dada a oportunidade de 
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escolher duas regras, esta disse que iria pensar melhor durante a semana. 

No fim da sessão, foi-lhe entregue uma caderneta e explicado que conforme a sua 

motivação e empenho será reforçada positivamente através de um autocolante de O Meu 

Mundo. 

2ª Sessão 

Notas: 

A Joana chegou à hora combinada. 

No início da sessão, pediu-se à jovem que recordasse a sessão anterior e que 

referisse quais as tarefas realizadas. Uma vez que, tinha ficado combinado, que durante a 

semana, iria refletir sobre duas regras para acrescentar às regras do programa foi- lhe 

perguntado quais as regras que desejava escrever no cartaz. A Joana não tinha pensado 

em nenhuma regra, mas após ter sido reforçada a importância de ela contribuir para o 

estabelecimento das regras do programa, a jovem referiu que a sua regra era: “Quero que 

você me ajude.”. 

De seguida, apresentou-se um PowerPoint à Joana com um conjunto de 

comportamentos, através de várias partes do corpo e foi-lhe pedido que indicasse o local 

mais apropriado para adotar cada um dos comportamentos (sala de aula ou recreio). A 

jovem conseguiu indicar o local mais apropriado para todos os comportamentos, tendo 

sido enfatizada a importância de só realizar esses comportamentos nesses contextos. 

Posteriormente, leu-se a história do Desatento e do Distraído e, no final da história, 

realizou-se uma reflexão acerca da mesma. De seguida, apresentam-se os pontos 

principais dessa reflexão: 
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i. Quem são as personagens principais da história e quais as suas caraterísticas ? 

“O Desatento, que não tem corpo e vai tentar utilizar o corpo das pessoas para 

elas ficarem desatentas.”. 

“O Sossegado, que tenta que nós estejamos concentrados e manda o Desatento 

embora.”. 

“O Distraído, que de vez em quando deixa a cabeça em casa.”. 

 

ii. Questionar se o Desatento se mete com ela muitas vezes? 

“Em casa não mete, mas na escola sim… nas aulas de algumas disciplinas: 

História e Geografia, principalmente.”. A Joana explicou que na aula de História está 

desatenta porque a professora tem dificuldade em gerir a turma e na aula de Geografia 

porque não gosta da matéria. 

 

iii. Em que locais o Desatento aparece mais vezes? 

A partir da resposta anterior percebeu-se que o local em que o Desatento aparece 

mais vezes é na escola. 

 

iv. Quando o Desatento se mete com ela, o que acontece? 

“Começo a olhar para todos os lados, menos para a frente.”. 

 

v. Como costuma vencê-lo? 

“Esforço-me por estar atenta.”. 
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vi. E o Sossegado em que situações aparece? 

“Em casa, quando eu estou na sala sossegada a fazer as minhas coisas.”. 

 

vii. Quando achas que deves chamar o Sossegado para te ajudar? 

“Devo chamá-lo quando estou nas aulas, porque preciso dele para me 

concentrar.”. 

 

No final da sessão foi apresentado à Joana um PowerPoint com vários 

comportamentos provocados pelo Desatento, no qual teve de referir quais os 

comportamentos retratados e qual a parte do corpo que os meninos estavam a mexer. A 

jovem conseguiu realizar esta tarefa com sucesso. Por fim, dividiu os comportamentos 

entre os que se aplicavam a ela e os que não se aplicavam. Os comportamentos que a 

Joana referiu que tinha na sala de aula foram: desenhar, falar com os colegas, sentar-se 

mal na cadeira, virar-se para trás para falar com os colegas e mexer as pernas; e os 

comportamentos que disse não ter foram: levantar-se, bater com os pés, mexer o corpo 

todo, enrolar o cabelo com os dedos e dar pontapés na cadeira da frente. 

Como combinado, uma vez que a paciente colaborou nas atividades e se mostrou 

motivada foi-lhe entregue um autocolante de “O Meu Mundo”, que ela colou na sua 

caderneta. 
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3ª Sessão 

Notas: 

A paciente chegou à consulta à hora combinada. 

Inicialmente, recordou-se a sessão anterior, em particular a história do Desatento 

e do Distraído e os comportamentos que a Inês tem quando o Desatento se mete com ela. 

Na sessão anterior, no final da história do Desatento, foi perguntado à jovem se queria 

saber o que podia fazer para conseguir derrotar a Desatenção e a sua grande amiga 

Distração, ao que esta respondeu afirmativamente. 

Nesta sequência, apresentaram-se à Joana algumas estratégias de autocontrolo e 

foi transmitida a importância de utilizar as mesmas em situações em que é necessário 

gerir as suas emoções (e.g., situações de maior ansiedade) e em que precisa de se 

concentrar. 

De seguida, com base nas estratégias que lhe foram apresentadas, a jovem referiu 

quais os comportamentos que tem maior dificuldade em controlar na sala de aula e pensou 

nas estratégias que poderia utilizar para se autocontrolar. A Joana empenhou-se neste 

exercício, tendo apresentado algumas estratégias úteis (e.g., “Ficava parada e dizia para 

mim própria que tinha de estar concentrada”; “tentava concentrar-me e não ouvir, nem 

responder aos meus colegas”. A jovem manifestou contudo alguma resistência a alterar 

alguns comportamentos, como deixar de roer as unhas e sentar-se corretamente nas aulas. 

Apesar disso, comprometeu-se a tentar modificar estes comportamentos. 

Na medida em que outra das caraterísticas  do Desatento é o facto de ele querer 

fazer as coisas muito depressa, não permitindo que as coisas fiquem bem-feitas, solicitou-
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se à Joana que realizasse três labirintos sem levantar o lápis do papel. A jovem 

compreendeu a importância de realizar as tarefas com calma, sem se precipitar e obteve 

um bom desempenho no exercício. 

Posteriormente, realizou-se um exercício de regulação comportamental, com 

recurso aos cinco sentidos. A Joana não conseguiu enumerar os cinco sentidos, o que é 

significativo, visto que se encontra a frequentar o 7º ano de escolaridade. Neste exercício, 

a jovem experimentou diversos odores, sabores, sons, imagens e texturas. Inicialmente, 

hesitou em comer o chocolate, dizendo que estava a fazer dieta. Foi-lhe, ainda, 

transmitido que poderia pensar e tentar perceber quais os estímulos que a relaxam, de 

forma a utilizá- los quando necessário no seu dia-adia. No final da sessão, a Joana colou 

o autocolante de O meu Mundo na sua caderneta. 

A paciente tem vindo a mostrar-se motivada para a intervenção, o que é bastante 

significativo, visto que o seu humor característico é disfórico e esta tende a desvalorizar 

os investimentos que são feitos em si pelos outros. 

4ª Sessão 

Notas: 

Como combinado, a paciente compareceu à consulta às 11h15. Apresentava um 

aspeto cuidado.  

No início da sessão, pediu-se à jovem que recordasse a sessão anterior. 

De seguida, referiu-se que iria ser abordada uma nova temática e apresentou-se à 

jovem um PowerPoint com quatro personagens: Asserti, Mani, Agri e Passi. Exploraram-

se com a paciente os estilos de comunicação: assertivo, agressivo, manipulador e passivo. 



Psicoterapia de apoio na intervenção clínica em pacientes com sintomatologia depressiva 

 

318 

Cátia Alexandra dos Santos Mendes   

A Joana referiu que conhecia muitas pessoas com o estilo de comunicação manipulador, 

mas não indicou nenhum exemplo. No que se refere a si própria, esta considerou que a 

sua comunicação com os outros não é assertiva, nem agressiva, mas que apresenta 

caraterísticas  dos estilos manipulador e passivo. Quanto ao estilo de comunicação 

manipulador, a jovem afirma que, por vezes, quando quer alguma coisa está 

constantemente a falar disso e a pedir até conseguir o que quer: “Estou sempre a dizer vá 

lá, vá lá, vá lá, até as pessoas fazerem aquilo que eu quero” e “Quando não quero ir 

sozinha a algum lado, peço a alguém para ir comigo. Se essa pessoa não quer ir, faço 

beicinho e digo “vá lá, vá lá, vá lá”. Normalmente a pessoa depois faz o que eu quero”. 

Relativamente ao estilo de comunicação passivo, a jovem refere que, muitas vezes, não 

consegue expressar a sua opinião porque tem medo que as pessoas fiquem zangadas 

consigo. Foi reforçada a importância da jovem começar, progressivamente, a expressar a 

sua opinião calmamente e sem magoar os outros e de ouvir e respeitar a opinião dos 

outros, mesmo quando esta é contrária à sua. 

No seguimento da apresentação, entregaram-se à Joana cartões com a descrição 

de alguns comportamentos e foi-lhe solicitado que fizesse corresponder esses cartões a 

uma das personagens. Em alguns cartões, a Inês hesitou entre os estilos de comunicação 

agressivo e manipulador e entre os estilos assertivo e passivo, tendo as diferenças entre 

os vários estilos sido reforçadas. 

Uma vez que, a mãe da Joana informou o instituto de que a Joana queria mudar 

de escola e tinha ficado muito afetada por a mãe estar a mostrar alguma resistência a esta 

mudança, explorou-se esta temática, tendo-se enfatizado o facto de a sua mãe constituir 

a figura de autoridade e, como tal, a jovem dever-lhe respeito e obediência. A Joana parece 

manipular a mãe com alguma frequência de modo a atingir os seus objetivos. 
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Para terminar a sessão, entregou-se à Inês um autocolante de O Meu Mundo para 

ela colar na sua caderneta. 

5ª Sessão 

Notas: 

A paciente chegou à consulta, como sempre, à hora combinada. 

A Joana, com ajuda, começou por recordar e caraterizar as personagens 

apresentadas na sessão anterior, nomeadamente o Asserti, o Mani, o Agri e o Passi. 

Posteriormente, foi-lhe apresentada a história “O Dentuças e a Assertividade”. A 

história encontrava-se dividida em pequenos vídeos, sendo que no final de cada um deles 

a jovem resumiu o que aconteceu e identificou uma opção de resposta (resposta assertiva, 

resposta manipuladora, resposta agressiva e resposta passiva) para a situação-problema 

apresentada em cada parte. A Joana refletiu ainda sobre as consequências de cada opção 

de resposta. 

A Joana resumiu a parte 1 da seguinte forma: “Era uma Doninha que queria que 

o Dentuças fizesse o que ela queria contra a vontade do coelho. Ela é manhosa.”. Na 

parte 2, a jovem referiu: “O coelho estava a decidir qual das tábuas queria e a doninha 

não o estava a deixar ficar com a que ele queria. Estava a ser má”. Na parte 3, enfatizou 

que a Doninha era má “A Doninha é má, muito má. O coelho ia ter fome, levava comida 

para comer e a doninha está a ser má e a gozar com ele.”. Na parte 4, a jovem considerou: 

“A decisão da Doninha é má porque a tábua vai mesmo virar” e na parte 5 afirmou: “A 

Doninha quer fazer tudo à sua maneira. Está a ser má! Nem sequer procura a opinião 

dos outros.”. A Joana resumiu a parte 6 da seguinte forma: “A Doninha queria levar mais 
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peso e vão afundar-se.” (sic). Para a parte 7, esta disse: “A Doninha queria ir mandar 

pedras aos peixes e o coelho não queria porque era perigoso, podiam cair e os peixes 

não lhe fizeram mal nenhum.” e, por fim, para a parte 8, a Joana concluiu: “Eu disse! Eu 

sabia que eles iam… afundanço!”  

A Joana selecionou a resposta assertiva em todas as situações-problemas e 

conseguiu perceber quais as possíveis consequências de responder de forma assertiva, 

manipuladora, agressiva ou passiva. Por exemplo, no caso da resposta assertiva, o 

Dentuças iria respeitar a sua vontade e tomar a sua decisão, mas respondendo à Doninha 

calmamente (e.g., Parte 1 – “A resposta é a 1, porque é a decisão dele e de mais ninguém. 

Está a responder calmamente.”; Parte 6 - “A resposta é a 3, porque ele está a dizer a sua 

ideia e não vai fazer o que o outro quer.”. Na resposta manipuladora, a Doninha poderia 

pensar que o Dentuças estava a ser chato e a tentar chantageá-la e zangar-se com ele. 

Quanto à resposta agressiva, a paciente referiu que este tipo de resposta resultaria num 

confronto e afetaria negativamente a relação do Dentuças com a Doninha. No caso da 

resposta passiva, o Dentuças submeteria sempre a sua vontade à vontade do outro, pelo 

que ficaria triste e/ou zangado por as coisas não correrem como ele desejava. 

Foi reforçada a importância de a Joana adotar um estilo de comunicação assertivo, 

não submetendo constantemente a sua vontade à dos outros, mas falando calmamente 

com eles sem os magoar. No final da sessão, a jovem colou o autocolante da sessão na 

sua caderneta. 
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6ª Sessão 

Notas: 

No início da sessão, a Joana recordou a sessão anterior, tendo-se destacado que o 

objetivo da mesma foi aprender como agir assertivamente em várias situações. 

Depois deste momento inicial, introduziu-se o tema da sessão (as emoções), com 

o questionamento da jovem acerca do que eram as emoções. A Joana demonstrou alguma 

dificuldade em explicar o que eram as emoções, mas deu um exemplo: “Quando 

encontramos uma pessoa que já não vemos há muito tempo é uma grande emoção”. 

Procurou-se esclarecer a jovem, com recurso à história “O Pintas tem muitas emoções”. 

Após a leitura desta história, refletiu-se acerca das ideias principais da história, tendo a 

Inês referido que o nosso corpo reage de acordo com a emoção que estamos a sentir. 

De seguida, foram apresentadas à jovem três máscaras diferentes: feliz, triste e 

zangada e foram-lhe entregues um conjunto de cartões com situações e comportamentos. 

A Joana analisou cada uma das situações/comportamentos e identificou a máscara 

correspondente à emoção que a personagem sentiria. Em alguns casos, considerou que a 

personagem sentiria tristeza, quando a situação/comportamento em causa também 

poderia provocar na personagem zanga. 

Posteriormente, a Joana lançou o dado das emoções e partilhou uma situação em 

que vivenciou cada uma das emoções representadas no dado. De seguida, apresentam-se 

as afirmações da jovem para cada emoção: 

- Assustada: “Senti-me assustada quando o meu irmão partiu o pé. Fiquei assustada e 

com medo.”; 
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- Feliz: “Ontem fiquei feliz quando vi a minha melhor amiga que já não via há uma 

semana. Dei-lhe um abraço.”); 

- Zangada: “Hoje de manhã fiquei zangada… Os gémeos Jacinto mandaram-me uma bola 

à cara. Para o próximo ano não vou ficar calada… vou à escola deles.”; 

- Envergonhada: “Fico envergonhada quando falam de mim. Por exemplo, nos treinos do 

meu irmão estão sempre a dizer que eu e o meu best (amigo do meu irmão) somos 

namorados e pronto”; 

- Triste: “Fiquei triste quando tive de ser operada ao dedo.”; 

- Nervosa: “No início do ano, fiquei nervosa e com vergonha quando o professor de 

educação física me mandou fazer coisas à frente da turma toda.”. 

As situações referidas foram exploradas, tendo-se no caso da situação que deixou 

a jovem zangada promovido uma atitude mais assertiva da sua parte. Por exemplo, a Joana 

poderia ter transmitido, imediatamente após a situação ocorrer, o que tinha acontecido a 

uma professora ou funcionária do centro de apoio escolar personalizado que frequenta. 

Após a realização das atividades planeadas para a sessão, entregou-se um autocolante à 

Joana para esta o colar na sua caderneta. 
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7ª Sessão 

Notas: 

A Joana compareceu à sessão sem atrasos. 

Como ficou definido, começou por recordar-se brevemente a sessão anterior. 

De seguida, iniciaram-se as atividades definidas para a sessão com o visionamento 

do vídeo “Personagens – Divertida-mente”. A Joana identificou a que emoção 

correspondia cada personagem, tendo revelado maior dificuldade em identificar as 

personagens das emoções nojo e medo. 

A jovem partilhou depois uma situação em que sentiu cada uma das emoções, 

descreveu os sinais que o corpo dá para descobrirmos que essa emoção está presente e 

por fim, com base nos aspetos trabalhados ao longo das sessões, identificou algumas 

estratégias que pode utilizar para diminuir as emoções negativas. Para a alegria, a Joana 

referiu a seguinte situação: “Senti-me alegre quando fui para Viseu nas férias e vi a minha 

família”. O corpo da Joana reagiu da seguinte forma: “Senti borboletas no estômago, 

corri, saltei, sorri e dei um abraço muito forte à minha família”. Para a tristeza afirmou: 

“Senti-me triste quando as aulas acabaram, porque vou ficar algum tempo sem ver os 

meus colegas. Nesse dia chorei e dei-lhes um abraço muito forte.”. No caso do nojo, a 

Joana disse: “Sinto nojo quando vejo coisas nojentas. Também sinto nojo das pessoas que 

me deixam irritada.”. O corpo da jovem reage da seguinte forma: “Fico com “cara de 

nojo”, o meu corpo começa a tremer, as minhas mãos a transpirar e fico um pouco 

irrequieta.”. Como estratégia, considerou: “Nessas alturas devo tentar olhar bem para 

as pessoas e não com “cara de nojo”. Para a zanga, a jovem referiu a seguinte situação: 

“Fico zangada quando o meu irmão me bate sem eu lhe fazer nada.”. No que diz respeito 
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à reação do seu corpo afirmou: “A minha reação é começar-lhe a bater também.”. Como 

estratégias apontou: “Posso voltar as costas ao meu irmão e ser menos violenta.”. Por 

fim, para o medo, a jovem confessou: “Senti medo quando vi o meu pai pela primeira 

vez.”. Esta situação foi explorada, tendo em conta a importância desta afirmação. A Joana 

explicou que sentiu medo que o pai pusesse a sua mãe em tribunal, uma vez que a ela e o 

irmão estavam sozinhos quando o pai os viu, o que não seria suposto. Como estratégia 

para este tipo de situações, a jovem considerou: “Afastar-me dessas pessoas.” e para 

outras situações que suscitem medo: “Pensar se vale a pena ter medo.”. 

No final da sessão, entregou-se um autocolante à Joana para que pudesse colar na 

sua caderneta, uma vez, que se mostrou motivada durante toda sessão. 

8ª Sessão 

Notas: 

No início da sessão, recordou-se a sessão anterior e abordou-se o facto de os 

nossos comportamentos despoletarem emoções nos outros, tal como os comportamentos 

dos outros também originam emoções em nós. 

Nesta sequência, questionou-se a jovem acerca do significado de respeito, tendo 

esta referido que respeito era aceitar o outro e não lhe fazer mal. De seguida, entregaram-

se à jovem um conjunto de peixinhos com situações e dois smiles (um verde e um 

vermelho). A Joana fez corresponder cada um dos peixinhos a um dos smiles, sendo que 

nas situações relativas ao smile verde existia respeito e nas relativas ao smile vermelho 

não. Referiu ainda quais as emoções despertadas nas outras pessoas pelo comportamento 

de cada personagem. 
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Na situação “A Catarina trouxe muitas gomas para a escola e deu algumas aos 

colegas”, a jovem referiu que existiu respeito e que foi um comportamento simpático. Na 

situação “A Inês defende a Sara.”, a jovem afirmou que existiu respeito e que a Sara iria 

ficar alegre por ter uma amiga que a defende. No caso da situação “O Moisés não 

empresta a bola a ninguém.”, a jovem considerou que não existiu respeito e sugeriu como 

alternativa de resposta para esta situação que os colegas do Moisés falassem com ele de 

forma assertiva e que este emprestasse a bola aos colegas. A Joana fez corresponder a 

situação “O Bernardo dá um abraço à Beatriz depois de ela o ajudar a fazer os trabalhos.”, 

ao smile verde e afirmou que eles estavam felizes por acabarem o trabalho e que o 

Bernardo deveria sentir-se agradecido e a Beatriz feliz e agradecida por receber um 

abraço. Na situação “O Salvador grita: “Vítor, leva a bola para a sala”.”, a jovem 

considerou que o Salvador tinha respeitado o Vítor, que o Salvador se deveria sentir feliz 

porque se esqueceu da bola e existe um amigo que lhe guarda a bola e que este deveria 

agradecer ao Vítor. De acordo com esta interpretação da frase pode considerar-se que 

existe respeito. Na situação “A mãe do Rodrigo está muito atarefada a fazer o jantar e o 

Rodrigo oferece-se para pôr a mesa.”, a jovem referiu que existia respeito e que a mãe do 

Rodrigo se iria sentir feliz porque o filho quer ajudá-la. Incentivou-se a Joana a colaborar 

na realização das tarefas domésticas de modo a não sobrecarregar a sua mãe. No caso da 

situação “O João diz à Maria que ela dança muito bem.”, considerou que a Maria iria ficar 

alegre porque o João lhe deu um elogio e fez corresponder esta situação ao smile verde. 

Na situação “O Hugo mostra o seu desenho ao Daniel e o Daniel continua distraído a 

brincar”, a Joana disse que o Hugo iria ficar triste, pois o seu amigo está distraído e não 

está a dar atenção ao que o Hugo lhe quer mostrar, estando assim a desrespeitá-lo. Na 

situação “A Joana está a explicar as regras de um jogo e o Tiago interrompe”, a jovem 

considerou o Tiago não estava a respeitar a Joana e que era uma falta de educação. Na 
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sua perspetiva, a Joana iria sentir-se triste. A jovem fez corresponder a situação “O 

Guilherme está sempre a levantar-se na sala” ao smile vermelho, visto que considerou que 

o Guilherme estava a desrespeitar o professor e os colegas que iriam ficar zangados, visto 

que os alunos não se podiam levantar sem autorização antes do toque de saída. Na 

situação “O Filipe foi à casa de banho. Quando regressou para a sala, abriu a porta e 

sentou-se.”, a Joana considerou que o Filipe foi incorreto, pois deveria ter pedido licença 

para entrar, pelo que o professor e os colegas se iriam sentir desrespeitados. Por fim, a 

jovem fez corresponder a situação “Na aula de ginástica ninguém escolhe o Rafael para 

a sua equipa.” com o smile vermelho e referiu que esta situação seria difícil para o Rafael, 

pois seria sinal de que o Rafael não tinha amigos, ao contrário do que este poderia pensar. 

O comportamento dos colegas iria deixar o Rafael triste. 

A paciente tem vindo a mostrar-se cada vez mais motivada para a intervenção, 

sendo possível verificar alguns progressos. O facto de ser uma intervenção concreta, com 

atividades diversificadas e de utilizar o recurso positivo (elogio e autocolantes) constitui 

uma mais-valia com esta paciente, que apresenta uma grande resistência a uma 

intervenção mais focada no pensamento abstrato. 

9ª Sessão 

Notas: 

Nesta sessão, procurou-se promover de uma forma mais direta a autoestima da 

paciente. 

Inicialmente, realizou-se uma atividade em que foi solicitado à Joana que 

imaginasse que alguém estava a fazer uma notícia sobre si para um jornal e que escrevesse 

como gostaria de ser descrita. A jovem apontou as seguintes caraterísticas: alegre, feliz, 
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cabelo volumoso, civilizada, sincera, amiga do amigo, calma, envergonhada, simpática, 

generosa, preguiçosa, dorminhoca, nadadora e alguém que gosta de jogar futebol com o 

irmão. Nesta sequência, entregou-se à Joana uma ficha em que se focava não só a 

descrição desta de si própria, mas também na forma como esta considerava que os outros 

a viam: simpática, verdadeira, má e bonita, a forma como esta não gostaria que os outros 

a vissem: má e feira e a forma como gostaria que a vissem: alegre, inteligente, boa pessoa 

e como tendo um cabelo grande. 

De seguida, foi-lhe pedido que pensasse em tudo aquilo de que gostava em si e 

que não queria mudar. A Joana escreveu as seguintes coisas de que realmente gostava em 

si: simpática, sincera, amiga dos amigos e feliz. 

Posteriormente, a jovem teve de imaginar que um mágico a poderia ajudar a mudar 

alguma coisa em si. Esta referiu que gostaria de ser menos agressiva. 

Esta sessão permitiu, no fundo, que a Joana refletisse acerca de si própria e 

identificasse as suas qualidades e os aspetos a trabalhar. 

10ª Sessão 

Notas: 

Na última sessão do programa de promoção de competências socioemociona is , 

realizou-se um jogo com cartões relativos aos vários aspetos abordados ao longo das 

sessões. Desta forma, a Joana tinha de lançar um dado com várias cores e, de acordo com 

a cor sorteada, respondia a uma questão de determinado tema.   

As respostas da Inês por cor e tema foram as seguintes: 
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Amarelo – Comportamentos adequados na sala de aula vs recreio 

Pergunta - Qual destes comportamentos não pode ser feito na sala de aula? 

      Dizer um segredo ao ouvido dos colegas. 

      Falar com todos os amigos. 

Resposta – “Falar com todos os amigos.”. 

 

Pergunta – Qual destes comportamentos pode ser feito na sala de aula? 

       Rir muito. 

       Sorrir. 

Resposta – “Sorrir.”  

 

Vermelho – Autocontrolo (Desatento e Sossegado) 

Pergunta – Diz 3 comportamentos que os jovens têm quando o Desatento se mete com 

eles na sala de aula. 

Resposta – “Mexer os pés, levantar-se e falar com os colegas.”. 

 

Pergunta – nomeia duas estratégias que podes usar para vencer o Desatento. 

Resposta – “Tentar-me concentrar e fazer o que a professora manda.”. 
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Preto – Estilos de Comunicação 

Pergunta – Ele não desiste até conseguir convencer os pais. Quem é ele? 

Resposta – “É o Mani (manipulador).” 

 

Pergunta – Ele chega a um acordo com colegas. Quem é ele? 

Resposta - “É o Assertivo.”. 

 

Pergunta – Ele não tem coragem para dizer o que pensa. Quem é ele? 

Resposta - “É o Passivo.”. 

 

Pergunta – Ele resolve os seus problemas a gritar. Quem é ele? 

Resposta - “É o Zangado, o Agressivo.”. 

 

Verde-escuro – História do Dentuças 

Pergunta – Na história do Dentuças, a Doninha sugere aos amigos atirarem pedras aos 

peixes. Os peixes não lhes fizeram mal nenhum e o Dentuças não acha certo este 

comportamento. O que deve fazer o Dentuças? 

Resposta - “Falar calmamente e dizer que os peixes não lhes fizeram nada.”. 
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Pergunta – Na história do Dentuças, a Doninha sugere aos amigos irem fazer um passeio 

pelo rio em tábuas de madeira. O Dentuças não quer ir, mas sabe que se ele não for os 

outros vão gozar com ele. O que deve fazer o Dentuças? 

Resposta – “Deve dizer que não quer ir, porque acha que vai correr mal.”. 

 

Azul – Estratégias de autorregulação emocional 

Pergunta – Diz uma estratégia que possas utilizar quando ficas zangada porque estás de 

castigo. 

Resposta – “Soprar três vezes.”. 

 

Pergunta – Diz uma estratégia que possas utilizar quando ficas triste porque te estragaram 

um trabalho. 

Resposta – “Posso ouvir música e falar com alguém.”  

 

Pergunta – Diz uma estratégia que possas utilizar quando estás com medo porque uma 

pessoa mais velha que tu te quer bater. 

Resposta – “Ir-me tentar acalmar para outro lado sem ver a pessoa, apertar a mão com 

força ou fazer exercícios de relaxamento.”. 
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Pergunta – Diz uma estratégia que possas utilizar quando ficas zangado porque alguém 

goza contigo. 

Resposta – “Ter calma e não gritar com os meus colegas.”. 

 

Pergunta – Diz uma estratégia que possas utilizar quando ficas triste porque a tua mãe 

não te pôde comprar aquilo que tu querias muito. 

Resposta – “Ouvir música, olhar para imagens relaxantes e falar com a minha mãe.”. 

A cor verde-clara correspondia à mímica de emoções, pelo que a Joana 

representou através da mímica as emoções: alegria, tristeza, medo, nojo e zanga. Mostrou-

se um pouco envergonhada, mas conseguiu realizar a tarefa. 

No final da sessão, conversou-se um pouco com a Joana sobre o programa, a 

evolução realizada e motivou-se a jovem para continuar a esforçar-se por cuidar de si o 

melhor possível e para desenvolver relações saudáveis com os outros. 
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