Guia de
Atenção
Psicoterapêutica
Programa Proinfância

Guia de
Atenção
Psicoterapêutica
Programa Proinfância

EDIÇÃO:
Fundacâo ”la Caixa”
AUTORIA:

Participaram neste trabalho:

Grupo de Investigação PSITIC da Universidade

Adela Camí

Ramon Llull de Barcelona.

Patricia Montozzi

Lluís Botella e Jordi Longás (Coord.)

Itziar Santamaría

Jordi Riera (IP PSITIC)

Javier Vilches

Xavier Úcar
Eduard Longás
Carmina Puig
Jesús Vilar
Mireia Civís
Irene Cussó
Cristina Boria
DESIGN GRÁFICO:
Cèl·lula Acció Creativa, S.L.
ILUSTRAÇÕES:
Imma Itxart
TRADUÇÃO:
Linguistic Animals

© da edição, Fundacâo ”la Caixa”, 2020
Pl. Weyler, 3 – 07001 Palma (Espanha)

Índice
1

Apresentação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 7

2 Em que consiste a atenção psicoterapêutica
		 do Programa Proinfância?. . . . . . . . . . . . . p. 11
		2.1 Limites da intervenção psicoterapêutica. . . . . . . . . . . . p. 13
		2.2 Condições da prática psicoterapêutica. . . . . . . . . . . . . p. 14
		2.3 Proposta de contexto psicoterapêutico. . . . . . . . . . . . . p. 17
		2.4 Critérios gerais da atenção psicoterapêutica . . . . . . . . . p. 18

3 Quais são os seus objetivos? . . . . . . . . . .

p. 21

4 A quem está dirigida?. . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 23

5 Quem oferece a atenção
		 psicoterapêutica do Programa
		Proinfância?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 25

6 Qual é o perfil dos profissionais
		 da atenção psicoterapêutica? . . . . . . . . .

p. 27

7		 Qual é o procedimento geral
		 da atenção psicoterapêutica? . . . . . . . . .

p. 29

		7.1 Pré-avaliação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 31
		7.2 Encaminhamento e admissão no serviço. . . . . . . . . . . . p. 31
7.3 Avaliação psicoterapêutica e plano de ação
			 psicoterapêutica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 33
7.4 Atenção psicoterapêutica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 35

8 Que atividades são oferecidas no
		 subprograma de atenção
		psicoterapêutica?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 37

9 Que metodologia é utilizada
		 na atenção psicoterapêutica? . . . . . . . . .

p. 41

10 Como é avaliado o subprograma
		 de atenção psicoterapêutica? . . . . . . . . .

p. 45

11 Como colaborar para
		 melhorar este subprograma?. . . . . . . . . .

p. 47

12 Bibliografia comentada . . . . . . . . . . . . . . .

p. 49

Anexo 1. Ficha de encaminhamento para o serviço de atenção
		 psicoterapêutica pessoal e familiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 53
Anexo 2. Modelo de protocolo de finalização da terapia. . . . p. 55
Anexo 3. Avaliação da satisfação dos participantes
		 no processo terapêutico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 59

6    

Programa Proinfância. Guia de Atenção Psicoterapêutica

7

1

Apresentação
O Programa Proinfância foi lançado no ano de 2007 pela Fundação ”la
Caixa” como resposta ao desafio de melhorar as oportunidades e a inclusão das crianças e adolescentes afetados pela pobreza, em clara sintonia
com o objetivo de lutar contra a pobreza e a exclusão social, estabelecido
nos programas-quadro da União Europeia e dos seus Estados-membros.
Durante os anos de 2007-2010, o Programa Proinfância proporcionou
serviços e ajuda a 154 328 crianças e 88 722 famílias, enquanto foi construindo um tecido de atenção social formado por mais de 350 entidades
sociais e 11 organismos da administração pública, nas províncias espanholas de Ilhas Baleares, Barcelona, Bilbau, Grã-Canária, Madrid, Málaga,
Múrcia, Sevilha, Tenerife, Valência e Saragoça. O programa caracterizou-se
desde o início pelo seu dinamismo e flexibilidade, introduzindo progressivamente elementos de melhoria, orientados sempre para proporcionar uma
atenção social de qualidade às crianças e adolescentes, e às suas famílias.
Por isso, seguindo estes princípios, no ano letivo de 2010-2011 foi iniciado um processo de reflexão a partir da prática, liderado pelo grupo de
investigação em Pedagogia, Sociedade e Inovação com o Apoio das Tecnologias da Informação e Comunicação (PSITIC) da Universidade Ramon
Llull, encarregado da direção científica do programa. O trabalho foi orientado para a criação, juntamente com as entidades coordenadoras das redes
locais, de melhorias na ação socioeducativa que culminou com o modelo
geral Programa Proinfância: Modelo de promoção e desenvolvimento integral da infância em situação de pobreza e vulnerabilidade.
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No ano letivo de 2011-2012, as primeiras alterações exigidas pela revisão do modelo foram implementadas pelas entidades, e o trabalho de reflexão e teorização, respeitando o compromisso adquirido, prosseguiu com a
edição de novos documentos. Trata-se da publicação de textos ou guias de
natureza mais operacional, que têm como objetivo apresentar, definir e sistematizar as propostas de ação incluídas no programa. Mais concretamente,
neste ano letivo foram editados o Modelo de Ação Social, eixo fundamental de toda a ação socioeducativa com a população destinatária do programa, e os guias dos subprogramas de reforço educativo e de atenção psicoterapêutica. Nos próximos anos letivos, continuará a elaboração e edição
dos guias dos restantes subprogramas.
A publicação específica que aqui apresentamos está dedicada ao subprograma de atenção psicoterapêutica e parte da experiência profissional da
prática psicoterapêutica de muitas das entidades que colaboram com o Programa Proinfância, bem como de outras iniciativas de eficácia demonstrada dentro da disciplina. Apesar de não pretender ser uma patente ou um
modelo exclusivo, ao apresentar por escrito e de forma ordenada as atuações e os objetivos da atenção psicoterapêutica do Programa Proinfância,
este guia define as bases comuns que têm de caracterizar este subprograma
e os padrões de qualidade que lhe permitirão proporcionar o melhor serviço
possível. Ao mesmo tempo, estabelece um ponto de partida para continuar
a aprender e a reinventar a ação partilhada, em prol de melhorar a atenção
à infância em situação de vulnerabilidade social.
Dirigido em primeiro lugar, às entidades e profissionais que trabalham na
aplicação deste subprograma em todo o território, este guia permite identificar os objetivos, critérios metodológicos e procedimentos considerados
mínimos e comuns para todos. Procurou-se gerar uma referência clara, afastada de uma homogeneização indiscriminada que negue a cultura organizacional, as diferentes escolas e modelos psicoterapêuticos e a capacidade de
inovação de cada entidade. Tem de representar um estímulo para a revisão
do trabalho, quer para melhorar o que se está a fazer quer, simplesmente,
para confirmar a direção atual. Em qualquer caso, ao esclarecer e especifi-
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car o modelo de subprograma financiado pela Fundação ”la Caixa”, estabelece-se um sistema claro de indicadores para a avaliação interna e externa e para a auditoria.
Em segundo lugar, a publicação também está aberta a profissionais e
especialistas do âmbito da psicologia, da saúde e da ação social, interessados
neste modelo e na reflexão sobre a atenção à infância em risco de exclusão.
O guia segue um índice em forma de perguntas que se pretende responder. É óbvio que haveria outras, mas foi decidido deixar espaço para que
cada profissional e entidade possa efetuar uma interpretação responsável
destes conteúdos, em função da sua singularidade e contexto. Procurou-se
igualmente evitar excessivos tecnicismos, para facilitar a máxima difusão e
mesmo uma consulta quotidiana por todos os profissionais da ação social
que trabalham na rede, e não só pelos próprios especialistas da psicoterapia e da atenção psicológica. Consideramos que este guia é um documento vivo, em processo de crescimento, de modo que poderá ser revisto ou
ampliado em futuras edições.
Por último, temos de agradecer a todas as pessoas que participaram neste trabalho, com funções de autoria, gestão ou supervisão, pela boa disposição, generosidade, esforço e conhecimentos que lhe dedicaram. A sua atitude e competência foram a melhor garantia para oferecer um documento
rigoroso, honesto e adaptado às necessidades do programa. Além do muito que aprendemos, ficamos com a satisfação de poder partilhar o nosso
trabalho e entusiasmo com todas as pessoas que se interessam pela promoção do bem-estar emocional e da saúde relacional da infância e adolescência em situação de vulnerabilidade social.
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O que é a atenção
psicoterapêutica do Programa
Proinfância?
O subprograma de atenção psicoterapêutica pessoal e familiar engloba o
conjunto de estratégias e ações cuja finalidade consiste em proporcionar
apoio psicossocial, psicológico e psicoterapêutico a crianças, adolescentes e
famílias com dificuldades ou conflitos emocionais e relacionais. O principal
objetivo da atenção psicoterapêutica pessoal e familiar consiste na promoção da saúde relacional da criança e da sua família, centrando-se, mais que
na compensação de possíveis carências, no desenvolvimento das suas capacidades e competências. Mais concretamente, as atividades oferecidas pelo
subprograma abrangem desde o apoio ou assessoria ocasional até à atenção psicoterapêutica, quer nas modalidades individual ou familiar quer em
workshops de grupo. Dada a conceção integral da saúde relacional que o
Programa Proinfância defende, todas estas modalidades de apoio ou atenção psicológica teriam de ser combinadas com outras ações de apoio socioeducativo e promoção da saúde, e com o acesso a outros recursos do programa, se forem necessários, conforme as indicações do plano de ação social
para cada situação.
No entanto, o presente subprograma Proinfância não pode, sob nenhum
pretexto, substituir o sistema público de saúde, nomeadamente no diagnóstico e tratamento das pessoas com transtornos mentais, dado que o seu
objetivo principal consiste em apoiar a saúde relacional no seio da família. O
bom funcionamento desta linha de atividades e intervenções requer a coordenação de todos os profissionais implicados e o trabalho em rede com os
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dispositivos do território, bem como uma manifestação expressa, pelas famílias, do seu compromisso e disponibilidade.
A Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas define psicoterapia como “todos os tratamentos de natureza psicológica que, perante manifestações psíquicas ou físicas de sofrimento humano, promovem a
consecução de modificações no comportamento, na adaptação ao enquadramento, na saúde física e psíquica, na integração da identidade psicológica e no bem-estar biopsicossocial das pessoas e dos grupos, nomeadamente do casal ou da família. O termo psicoterapia não implica uma orientação
ou abordagem científica definida, sendo considerado denominativo de um
amplo domínio científico e profissional especializado, que abrange diversas orientações específicas, quer teóricas, quer práticas e aplicadas”. Neste
contexto, tanto a terapia infantil como a terapia familiar ocupam um lugar
reconhecido e prestigioso, com numerosas demonstrações de eficácia, tanto empíricas como clínicas.
Entre os fatores de risco associados ao tipo de dificuldades que levam
à procura de ajuda psicoterapêutica, as condições sociais e a qualidade de
vida em geral ocupam uma posição proeminente. Neste sentido, a pobreza e a vulnerabilidade social produzem um profundo impacto negativo no
bem-estar psicológico individual e familiar, com potenciais efeitos a longo
prazo, especialmente sobre as crianças, estando demonstrada uma contribuição significativa para a entrada destas em ciclos recursivos de impotência, vulnerabilidade e autoinvalidação.
A intervenção terapêutica, em solitário, não é capaz de reverter os efeitos
da pobreza e a vulnerabilidade social. Nem é esse o seu objetivo, no sentido mais estrito do termo, apesar de já ter demonstrado, em inúmeros casos,
a sua capacidade de contribuir para facilitar as modificações e o desenvolvimento pessoal baseado em competências e na resiliência humana capazes de quebrar e mesmo extinguir esses ciclos. No entanto, é importante
não esquecer que, para abordar os referidos problemas a um nível sistémico superior, também é indispensável uma intervenção de feição mais psicossocial, comunitária ou diretamente macroeconómica. Neste sentido, os pro-
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gramas de intervenção psicoterapêutica em crianças, adolescentes e famílias
em situação de pobreza e vulnerabilidade social têm de estar orientados para
a consecução de objetivos: a) psicológicos, b) atingíveis, c) focais e d) avaliáveis. De outra forma, correm o risco de ser reduzidos a uma declaração de
boas intenções ou a uma “terapia de apoio” que contribua paradoxalmente para perpetuar o problema, dado não fazer parte da solução.

2.1

Limites da intervenção psicoterapêutica

Para evitar sobreposições e confusões conceituais, considera-se fundamental estabelecer claramente os limites da atenção psicoterapêutica, dado
que os problemas associados à infância em situação de pobreza e vulnerabilidade social se revestem de tal complexidade sistémica que torna imprescindível a administração das intervenções de forma estratégica, evitando tanto duplicidades como possíveis desatenções por omissão.
Considera-se relevante distinguir entre psicoterapia e ação social. A
finalidade da primeira consiste no apoio à consecução de uma identidade
coerente para a idade e enquadramento do sujeito; de formas integradas de
relação consigo próprio, com o seu corpo e com as pessoas e meios sociais
do seu ambiente mais próximo; de uma autoestima suficiente; e da capacidade de amar, de trabalhar, de se divertir e de tolerar as frustrações e os
sentimentos negativos inevitáveis na vida. Apesar de todas essas capacidades requererem um contexto social seguro e previsível, a intervenção direta
sobre o enquadramento social não é considerada uma função stricto sensu da psicoterapia, que incidiria, isso sim, sobre a capacidade do sujeito de
ajudar na sua construção, adaptando os seus comportamentos, emoções,
condutas e relações a esse contexto, ao mesmo tempo que o modifica criativamente para que lhe permita um desenvolvimento ótimo como pessoa.
Portanto, as entidades responsáveis pela prestação de serviços psicoterapêuticos terão de contemplar a psicoterapia como tal e não como um deri-
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vado da ação social, ou vice-versa. Em qualquer caso, sempre que for aconselhável, a atenção psicoterapêutica terá de ser acompanhada pelas atuações
próprias dos diferentes profissionais da ação social que forem consideradas
adequadas a cada caso e que tiverem sido estabelecidas no respetivo plano
de trabalho (consulte o procedimento de ação social do Programa CPI).

2.2

Condições da prática psicoterapêutica

Para garantir a máxima eficácia da intervenção psicoterapêutica é igualmente imprescindível que esta seja realizada em condições ótimas de integridade. Num apartado posterior do presente documento são especificados os
critérios considerados necessários para essa integridade, no que se refere às
condições da prática terapêutica, mas em qualquer caso é imprescindível que
esta seja realizada num contexto de segurança relacional e física, bem como
em condições que garantam a cobertura das necessidades básicas da sessão.
Por isso, considera-se necessário que as sessões sejam celebradas num espaço físico devidamente acondicionado para a prática da psicoterapia, sendo ideal
que se trate de uma sala ou consultório destinado especificamente a esta atividade, protegido de ruídos, distrações ou alterações da privacidade que dificultem a sessão, e equipado com mobiliário adequado para terapia familiar
(cadeiras, mesa e material de escritório ou equipamento de uso equivalente,
conforme as preferências de cada entidade) e infantil (brinquedos, material
escolar e outros elementos habituais na terapia com crianças, colocados ao seu
alcance e destinados ao seu uso, além do restante mobiliário já especificado).
Além da integridade da própria sessão, também é considerada imprescindível a garantia de integridade e segurança dos seus participantes, motivo
pelo qual se recomenda às entidades que procurem ativamente evitar situações que possam resultar incómodas ou perigosas, como a realização de sessões em espaços e/ou horários que impliquem que as crianças tenham de circular por zonas problemáticas a horas inadequadas.
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Por outro lado, é considerado necessário o estabelecimento de limites
legais e éticos à intervenção psicoterapêutica, tanto individual como familiar, especialmente quando esta aborda situações que, como já foi comentado, se revestem de uma grande complexidade sistémica e, por vezes, de um
elevado nível de problemas e exigência social. Para estes fins, recomendamos
às entidades a elaboração de normas de atuação deontológica específicas,
observando o enquadramento geral do Código Deontológico do Conselho
Geral das Ordens Oficiais de Psicólogos, especialmente adaptadas às casuísticas mais habituais na sua prática e privilegiando as boas práticas orientadas
para a proteção e defesa do menor e da sua família.
Também resulta especialmente aconselhável tomar em consideração e respeitar as peculiaridades culturais das famílias destinatárias da intervenção
terapêutica, adaptando a terapia na medida em que for ético, legal e razoável, e evitar assumir uma posição de etnocentrismo terapêutico que force sistematicamente as famílias a adaptarem-se a uma conceção da dinâmica familiar e do próprio processo psicoterapêutico que em ocasiões é estranha à sua
cultura de origem. A extensa literatura sobre psicoterapia e multiculturalidade pode resultar muito valiosa sobre este tema.
Adicionalmente, e uma vez mais devido à complexidade multissistémica de muitos dos casos de infância em situação de pobreza e vulnerabilidade
social, no design, planificação e implementação das intervenções é necessário tomar em consideração a possibilidade de que o sistema terapêutico afete e seja afetado por outros sistemas relevantes na vida do sujeito e da sua
família (por exemplo, o sistema educativo). Essa afetação mútua tem de ser
abordada no respetivo plano de trabalho, para evitar o frequente fenómeno
de que a possível eficácia da intervenção seja reduzida por mal-entendidos
entre recursos potencialmente relevantes.
Por último, dados os limites temporários e estratégicos da intervenção psicoterapêutica individual e familiar no contexto do Programa Proinfância, e tal
como se especifica no próprio modelo do programa, recomenda-se que as
entidades efetuem um esforço consciente e deliberado por elaborar planos
de trabalho acordados com as famílias, operacionais, com metas atingíveis a
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curto ou médio prazo e avaliáveis em termos de eficácia, ou seja da consecução dessas metas. A avaliação da eficácia da intervenção é considerada
um requisito indispensável para a prestação de contas deste tipo de programas, e só resulta viável se se dispuser de um plano de trabalho elaborado a
partir de objetivos avaliáveis. Neste sentido, este documento deixa à discrição
das entidades em geral e dos terapeutas em particular os detalhes dos objetivos a atingir em cada intervenção concreta, apesar de estabelecer uns critérios gerais que as metas terapêuticas específicas de cada caso terão observar (apartado 3). Tal como demonstra a grande quantidade de investigação
sobre a aliança terapêutica como preditora da eficácia da intervenção psicoterapêutica, o acordo com a família sobre as referidas metas e as ações relevantes para a sua consecução, e o estabelecimento de um bom vínculo emocional são condições essenciais para que a terapia produza os efeitos desejados.
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Proposta de contexto terapêutico

No que se refere à proposta de contexto terapêutico, e uma vez mais tomando em consideração a necessidade de adaptação às peculiaridades de cada
entidade, família e equipa terapêutica, considera-se necessário que este
cumpra pelo menos os seguintes requisitos:
• Que seja flexível e adaptável ao sujeito. Essa flexibilidade abrange
aspetos metodológicos (diferentes opções de trabalho no que se refere
ao formato da terapia), conceituais (combinação de diferentes enquadramentos teóricos a partir de uma perspetiva integradora) e mesmo
pragmáticos (flexibilidade horária, periodicidade adaptável, etc.). Em
casos complexos, como os que representam o objeto do programa, está
demonstrado que uma abordagem flexível é a melhor estratégia para
aumentar a adesão ao tratamento e reduzir o número de abandonos da
terapia para um mínimo razoável.
• Que fomente uma posição e motivação idóneas da família para o estabelecimento de uma sólida aliança terapêutica e de uma boa adesão
à terapia (por exemplo, esclarecer a necessidade individual de um adolescente através de workshops de grupo). As procuras centradas exclusivamente em problemas sociais não encaixam com os objetivos psicológicos da oferta de atenção psicoterapêutica.
• Que proceda de um encaminhamento estratégico e motivador. Neste sentido, recomenda-se especialmente trabalhar em estreita relação
com as principais fontes de encaminhamento, e comunicar-lhes qual é a
forma idónea de elaborar o pedido de intervenção terapêutica. É necessário tomar em consideração que a terapia funciona como coadjuvante
e não como competidora da referência de encaminhamento.
• Também é considerado aconselhável definir com as fontes de encaminhamento o papel que desempenharão no seguimento do caso.
• Que o terapeuta assuma uma posição ativa e empenhada de fomento da adesão ao tratamento. Pelas características das famílias e crianças
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atendidas, é necessário superar a clássica posição de esperar que a totalidade da motivação e da adesão proceda dos sujeitos.
• Que o terapeuta efetue um esforço consciente e deliberado por adaptar a linguagem terapêutica ao nível cultural, às peculiaridades idiossincráticas e à reduzida compreensão dos mecanismos da psicoterapia
de algumas famílias. Esse esforço requer formação e experiência prévia,
bem como flexibilidade conceitual e prática clínica.

2.4

Critérios gerais da atenção
psicoterapêutica

O processo terapêutico habitual é dirigido por uma série de requisitos, cuja
relevância varia em função da realidade e do contexto das crianças, adolescentes e famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social. Em cada
situação é apresentada uma série de desafios que exigem adaptações e modificações de acordo com os critérios gerais a seguir apresentados:
a. Fomentar a implicação ativa da família no tratamento. Para esta finalidade, é indispensável uma compreensão adequada do enquadramento
de referência e dos valores da família, que em muitos casos pode implicar uma abordagem transcultural. Neste sentido, é necessário partir do
reconhecimento de que a organização do processo terapêutico não está
livre de valores culturais, de que todas as suas fases possuem uma carga simbólica, e de que a sensibilidade cultural, a flexibilidade e a adaptabilidade têm de preceder a respetiva prática clínica. Recomendamos
assim a aplicação de práticas ativas para ganhar a confiança da família,
tais como demonstrar a competência cultural do terapeuta, assumir uma
posição colaborativa e unir-se à família mediante a acomodação ao seu
estilo relacional e emocional.
b. Fomentar a emancipação de etiquetas opressivas. Dado que muitas
famílias em situação de pobreza e exclusão social passaram por um pro-
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cesso de “incompetência adquirida” e rotulagem negativa, é importante que o terapeuta evite reforçar esse estigma. Para esta finalidade, recomenda-se um certo nível de autorrevelação profissional e a tomada de
uma posição colaborativa (não autoritária). Por exemplo, apresentar-se,
explicar os detalhes relevantes do próprio contexto profissional e procurar ativamente pontos de ligação com a família podem ser formas de normalizar a situação que rodeia o próprio processo terapêutico e evitar a
construção deste como uma forma de “assistência social”.
c. Basear-se nas competências e recursos da família para fomentar uma
construção positiva e empoderadora do processo, aumentando a
motivação para a mudança e a adesão ao tratamento. O aforismo clássico de que a psicoterapia não está pensada para mudar as pessoas mas
para as ajudar a que mudem por si próprias adquire aqui pleno sentido.
A ação do terapeuta teria de ser encaminhada para que as famílias concebam o serviço não como uma situação “que lhes passa” mas como
uma situação que “fazem que passe”.
d. Estabelecer metas realistas e concretas. A complexidade das situações
psicossociais associadas aos motivos de procura de atenção psicoterapêutica que as famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social apresentam, juntamente com os efeitos da sua rotulagem como “incompetentes”, fazem com que possam sentir que fracassarão mesmo em objetivos
muito modestos. Esta vulnerabilidade torna essencial o estabelecimento
de metas atingíveis e específicas (tomando em consideração, adicionalmente, a duração limitada do serviço no contexto do programa). Uma boa
pergunta para estabelecer metas deste tipo é a clássica da terapia sistémica estratégica: “Qual seria a mudança mínima que lhes indicaria que as
coisas estão a melhorar?”. Adicionalmente, a avaliação imediata e contingente da consecução das referidas metas é um requisito para o aumento
da motivação para a mudança e das expectativas de autoeficácia.
e. Reconhecer as necessidades sociais. Apesar de não serem o objetivo direto da intervenção terapêutica, é necessário reconhecer que nestes casos existe uma série de necessidades básicas não cobertas (habita-
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ção, trabalho, saúde, educação) cujo encaminhamento para os serviços
e programas adequados tem de ser corretamente gerido pelo terapeuta.
f. Orientar o processo para a ação e para a tomada de consciência transformadora. As terapias centradas exclusivamente na aquisição de consciência sobre o problema que causa a necessidade podem ser percebidas
como pouco práticas e mesmo culpabilizantes, quando o problema está
relacionado com situações de vulnerabilidade social. Mesmo que se mantenha a relevância de todas as perspetivas teóricas, recomenda-se que o
objetivo da terapia inclua o fomento das capacidades pessoais e familiares de transformação ativa da situação.
g. Redefinição. Uma vez mais, a necessidade de emancipar a família de
rótulos opressivos torna muito aconselhável a utilização de técnicas de
reenquadramento e redefinição especialmente centradas em evitar a
assunção de uma posição de incompetência e culpabilidade individual,
para a reconstruir de uma perspetiva de responsabilidade relacional, competência, autoeficácia e resiliência.
h. Gestão do nível adequado de ansiedade sistémica. As consequências
dos processos de rotulagem, a impotência e a pouca cultura psicológica
implícitas nestes casos podem levar a um nível baixo de motivação para
a procura de ajuda psicoterapêutica. Dado que a ansiedade está diretamente relacionada com essa motivação, recomenda-se uma gestão adequada do seu nível. Por exemplo, a implicação de três gerações na terapia familiar pode fazer aumentar a ansiedade do sistema e, portanto, a
sua motivação, ao tornar os avós participantes da situação problemática. Além disso, a implicação de agentes sociais relevantes no bairro ou na
comunidade da família (por exemplo, os líderes da comunidade religiosa
nalguns grupos culturais) também pode ter o mesmo efeito.
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Quais são os seus objetivos?

As intervenções terapêuticas no contexto do Programa Proinfância teriam de
garantir que a terapia parte de uma abordagem da criança ou adolescente e
da família dirigida para a capacidade e não para a carência. Os objetivos não
podem ser concebidos unicamente de forma negativa, remediável ou corretiva, mas positiva, afirmativa, proativa e centrada em recursos, potencialidades e possíveis resiliências.
Consideramos necessário deixar à discrição de cada terapeuta e família a
definição dos objetivos específicos da intervenção. Esta opção pela flexibilidade
terapêutica não está baseada unicamente em considerações pragmáticas, mas
também na grande quantidade de provas empíricas disponíveis que indicam
que as intervenções terapêuticas “manualizadas” e com objetivos estandardizados a priori são menos eficazes do que as que privilegiam os aspetos do acordo entre o terapeuta e o paciente próprios de uma sólida aliança terapêutica.
No entanto, considera-se necessário apresentar um conjunto de critérios
gerais que formem um substrato comum para todas as intervenções, coerentes com os critérios gerais do programa e com o espírito que os inspira, e que
em cada caso configurarão os objetivos da intervenção:
a. Sensibilizar em relação à dinâmica relacional familiar, tanto na terapia individual como na familiar.
b. Prevenir hábitos ou condutas de risco para a saúde emocional e o desenvolvimento social das crianças ou adolescentes.
c. Promover relações sociais (incluindo as familiares) funcionais e saudáveis
no contexto do respeito pelas características e preferências pessoais e culturais dos utilizadores.
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d. Fomentar a parentalidade positiva como função familiar com a possibilidade de complementar a própria terapia mediante workshops experienciais para mães e pais.
e. Favorecer a oportunidade criativa para que os indivíduos e as famílias
reconstruam a sua experiência vital e adotem padrões de vida mais plenos e saudáveis.
f. Desenvolver ou otimizar as capacidades de autoajuda e ajuda mútua, de
forma que após uma intervenção terapêutica de sucesso sejam mais autónomos e menos dependentes de futuras intervenções.
g. Promover o bem-estar, a autorregulação e a resiliência cognitiva, comportamental, emocional e relacional, tanto a nível individual como a nível
familiar e psicossocial.
h. Fomentar a compreensão narrativa da experiência individual no contexto familiar trigeracional para regular os seus efeitos no futuro, de modo
que não só se atue de forma diferente, mas que se seja capaz de limitar
as consequências da situação presente e passada, como única via fatível
para evitar ciclos recursivos de autoinvalidação que levem à perpetuação
da impotência e da vulnerabilidade associadas à situação dos utilizadores.
A partir desse enquadramento geral e da realidade de cada caso, todos os
objetivos específicos que forem estabelecidos terão de ser fruto de um processo de construção conjunta da procura de ajuda e da aliança terapêutica
em forma de acordo.
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A quem está dirigida?

Os destinatários do subprograma de atenção psicoterapêutica são crianças,
adolescentes e as suas famílias em situação de vulnerabilidade e/ou em risco de exclusão social. Estas famílias acederão sempre ao serviço de acordo
com um plano de ação social específico e aceite por elas. A participação dos
menores tem de ser aceite livremente por estes e/ou pela sua família, tomando em consideração a sua idade e as suas capacidades, embora requeira
sempre um acordo ou compromisso formal.
Os critérios de inclusão nas diversas formas de ajuda psicoterapêutica e
psicossocial são os seguintes:
• Crianças e adolescentes que vivem em contextos de disfuncionalidade
familiar.
• Crianças com indicadores de sofrimento e dano como consequência de
cuidados inadequados ou negligentes das suas mães ou pais.
• Crianças expostas a violência familiar ou a abusos de qualquer tipo.
• Crianças com necessidades especiais como resultado de uma deficiência
agravada pelos contextos de pobreza e exclusão social.
• Mães e pais com uma carência importante de competências parentais.
• Mães e pais com indicadores de sofrimento causado por violência conjugal ou doméstica.
• Sofrimento por violência de género passada e não resolvida pela vítima, que
afete a relação materno-filial e o desenvolvimento socioafetivo dos menores.
Considera-se que o Programa Proinfância tem de encaminhar para os serviços públicos correspondentes, acompanhando a criança, adolescente e
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a sua família, e trabalhando coordenadamente com outras instituições, os
seguintes casos:
• Transtornos mentais graves: transtornos generalizados do desenvolvimento, autismo, etc.
• Toxicodependências.
• Abusos sexuais.
• Violência doméstica.
• Negligência grave.
• Maltrato físico ou psicológico às crianças e adolescentes.
Por “encaminhar acompanhando” entendemos que, na medida do possível,
a entidade de referência colaborará para que a criança ou adolescente possa ser atendida pelos recursos especializados mais adequados do seu território, mantendo o seu contexto local de pertença.
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Quem oferece a
atenção psicoterapêutica do
Programa Proinfância?
As atuações propostas pelo subprograma têm de ser realizadas de preferência pelas entidades da rede local especializadas em atenção psicológica e psicoterapêutica, compostas por profissionais do apoio, orientação
e saúde emocional, relacional e familiar. Não se descarta a possibilidade
de que as entidades que acolhem diretamente as famílias também ofereçam todas ou algumas das atividades do subprograma. Neste caso, terão
de contar com os profissionais e espaços adequados, conforme as especificações do presente guia.
A disponibilidade nas redes locais de uma entidade especializada na
atenção psicoterapêutica representa um fortalecimento da qualidade do
serviço, tanto pela incidência na especialização em população em situação de vulnerabilidade social, como pela melhoria que pode representar
na definição dos circuitos de encaminhamento e na coordenação entre
profissionais. Esta proposta permite imaginar centros compostos por diferentes profissionais que se convertem em fornecedores de múltiplos serviços do Programa Proinfância (atenção logopédica e psicomotriz do reforço educativo e atenção psicoterapêutica) e de outros complementares às
entidades da rede. Neste caso, que teoricamente seria o ideal segundo o
modelo de trabalho em rede favorecido pelo programa, os serviços tanto poderiam ser prestados nas instalações do “centro terapêutico” como
nas entidades encaminhadoras de cada caso, sempre que dispusessem de
espaços adequados, mediante a deslocação acordada do respetivo profis-
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sional. Observando critérios de eficiência do serviço e de eficácia da terapia, será necessário avaliar em cada situação se resulta mais conveniente
que a deslocação seja realizada pelo beneficiário do serviço, mesmo que
seja financiada, ou pelos profissionais.
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Qual é o perfil dos
profissionais da atenção
psicoterapêutica?
A complexidade da abordagem psicoterapêutica individual e familiar dos
casos de infância em situação de pobreza e vulnerabilidade social torna
imprescindível a realização da intervenção em condições idóneas. Como
complemento dos critérios gerais acima citados, considera-se que para
garantir essas condições o perfil dos profissionais da atenção psicoterapêutica tem de cumprir uma série de requisitos mínimos indispensáveis.
Para a atividade de avaliação e/ou assessoria psicológica personalizada e
para os workshops terapêuticos de grupo será necessário que os profissionais sejam, pelo menos, licenciados em Psicologia, e membros da respetiva
ordem, com formação e experiência no trabalho com crianças e famílias.
No entanto, é aconselhável que o perfil profissional responda aos critérios aplicados à atenção psicoterapêutica personalizada e familiar, dado
que são atividades que são frequentemente combinadas ou realizadas em
relação de continuidade.
Os terapeutas terão necessariamente de cumprir os requisitos estabelecidos pelos sistemas de credenciação da prática profissional em vigor. No
momento de redigir o presente documento, esses requisitos são os especificados pela FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas, http://www.feap.es/) nos seus Estatutos (ver Título V, Artigo 21, “Critérios mínimos comuns a todas as credenciações”).
Além do cumprimento indispensável desses requisitos, existem outros aspetos considerados fundamentais:
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• Os terapeutas em geral e os terapeutas familiares em particular terão de
ter formação e experiência demonstrável em terapia familiar.
• Nos casos de especial complexidade sistémica ou dificuldade intrínseca,
as entidades terão de ser capazes de abordar o caso mediante uma equipa de pelo menos dois terapeutas (de preferência, acompanhados por
uma equipa de supervisão). As funções da equipa de supervisão consistirão em comentar, seguir e dar apoio técnico perante as possíveis dificuldades que o caso apresentar. Estas equipas estarão formadas, de preferência, por terapeutas da própria entidade.
• As entidades terão de proporcionar aos terapeutas espaços de supervisão periódica a cargo de terapeutas supervisores devidamente credenciados segundo os critérios próprios da Associação de Psicoterapeutas
em questão.
• As entidades terão de disponibilizar espaços e contextos de cuidado pessoal para os terapeutas, bem como garantir que as suas condições de
trabalho clínico são as idóneas (permitindo intervalos entre sessões, evitando excessos de carga de casos, desburocratizando a prática na medida do possível, garantindo a prevenção do síndrome de burnout, etc.).
Recomenda-se que todas as medidas derivadas da aplicação deste documento que impliquem alterações de procedimentos sejam implementadas
de forma gradual e não disruptiva para os utilizadores. Assim, os casos em
curso teriam de continuar a ser abordados da mesma forma durante um
período transitório e os novos teriam de se adaptar ao novo procedimento
de forma proativa.
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Qual é o
procedimento geral da
atenção psicoterapêutica?

O subprograma de atenção psicoterapêutica está articulado num procedimento básico de cinco etapas: pré-avaliação, encaminhamento, avaliação
e, se for necessário, atenção psicoterapêutica e seguimento posterior. Estas
etapas estão enquadradas no plano geral de ação social para cada menor e
família, de modo que:
a. será necessária a inclusão inicial no Programa Proinfância mediante acesso direto ou encaminhamento para as entidades da rede que realizam a
ação social;
b. depois de finalizada a atenção psicoterapêutica requerida (e durante esta,
se for necessário), cada caso terá garantido o retorno ao profissional de
referência e o respetivo seguimento.
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A seguir são apresentadas as etapas próprias do procedimento de atenção
psicoterapêutica e um diagrama de fluxo em que estas são resumidas e situadas no conjunto da ação social proposta no modelo.
Figura 1. Fluxograma da atenção psicoterapêutica
Objetivo e temporalidade
Tempo: 1/2 semanas.

PRÉ-AVALIAÇÃO, ENCAMINHAMENTO, AVALIAÇÃO

Objetivo: Obter informação do
caso, do serviço que o encaminha e
de outros serviços implicados. São
imprescindíveis os dados habituais
de anamnese e do profissional de
referência do caso na CPI.

AÇÕES DA PSICOTERAPIA

Ferramentas

PRÉ-AVALIAÇÃO,
ENCAMINHAMENTO
E ADMISSÃO
NO SERVIÇO
DE ATENÇÃO
PSICOTERAPÊUTICA

Ficha de Encaminhamento para o
Serviço de Atenção Psicoterapêutica
(Anexo 1)

Entrevistas de contacto
e exploração necessárias com
a família/menor (opcional)

Tempo: Máx. 6 semanas
Objetivos:
- Realizar as entrevistas de
contacto e a exploração
necessária de acordo com as
técnicas adequadas a cada caso.
- Estabelecer as metas da terapia.
- Elaboração da aliança
terapêutica.
- Transmitir a informação ao
profissional de referência do
caso.

AVALIAÇÃO
PSICOTERAPÊUTICA
E
PLANO DE AÇÃO
PSICOTERAPÊUTICA

ATENÇÃO PSICOTERAPÊUTICA

IMPLEMENTAÇÃO
DA ATENÇÃO
PSICOTERAPÊUTICA

Tempo: Última sessão
Objetivos: a) Finalizar a
intervenção terapêutica depois
de atingir as metas ou o limite
de duração da intervenção; b)
Estabelecer o seguimento posterior
à intervenção; c) Transmitir a
informação ao profissional de
referência do caso na CPI.

SEGUIMENTO

Objetivo: Avaliar a manutenção
da mudança ou, se for caso disso,
a possibilidade de iniciar outra
intervenção.

Ficha de primeiras entrevistas
(opcional)

Contrato terapêutico

Tempo: Máx. 15 sessões
Objetivo: Implementar o plano
de ação acordado no contrato
terapêutico.

Informações sobre a atitude proativa
da família/menor relativa à atenção
terapêutica (opcional)

Guia do processo (opcional)

Protocolos de sessão (opcional)

Protocolo de finalização da terapia
(Anexo 2)

FINALIZAÇÃO DA
TERAPIA
COM A CRIANÇA,
ADOLESCENTE E/OU
FAMÍLIA

Avaliação da satisfação dos
participantes no processo terapêutico
(Anexo 3)

Entrevistas periódicas de seguimento
(opcional)

SEGUIMENTO

Questionários de seguimento
(opcional)
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Pré-avaliação

O procedimento geral da atenção psicoterapêutica, em qualquer das modalidades descritas neste guia, é iniciado com uma primeira apreciação ou
pré-avaliação das necessidades que a criança ou adolescente e a família
apresentam a nível de saúde emocional, relacional e familiar. Esta pré-avaliação terá de ser realizada pelos profissionais das entidades “recetoras”, que
incorporam os menores e as famílias no programa, no processo de definição e seguimento do plano de trabalho específico do caso, que propõe as
estratégias e recursos a ativar. Nas situações em que detetarem indicadores
e/ou perfis de risco (Ficha de encaminhamento para o serviço de atenção psicoterapêutica pessoal e familiar, consulte o anexo 1), os profissionais de referência terão de encaminhar o caso para o apoio especializado
de psicólogos ou psicoterapeutas, para aprofundar a avaliação e ponderar a conveniência de aceder às atuações mais específicas e intensivas deste subprograma.
Considera-se assim imprescindível a articulação do acesso de cada caso
à avaliação e à atenção psicoterapêutica a partir do plano de trabalho, tal
como estabelece o Modelo de Ação Social, não sendo possível iniciar a intervenção psicoterapêutica antes. De outra forma, correríamos o risco de desperdiçar um recurso potencialmente valioso por falta de visão estratégica
e de coordenação entre os serviços, programas e intervenções a que cada
família pode ter acesso.

7.2

Encaminhamento e admissão no serviço

No que se refere às etapas prévias ao início da psicoterapia propriamente dita, considera-se essencial prestar uma especial atenção ao processo de
encaminhamento, tal como se especifica no modelo geral do programa. Em

32    

Programa Proinfância. Guia de Atenção Psicoterapêutica

geral, considera-se que o encaminhamento em condições idóneas é um pré-requisito para o sucesso de uma intervenção focalizada e de tempo limitado como a contemplada no programa. A necessidade de estabelecer uma
sólida aliança terapêutica com menores e famílias, que podem não efetuar
uma leitura precisamente psicológica das suas dificuldades, aconselha a
implementação de uma estratégia meticulosa nas sessões iniciais e prévias
ao início da terapia. Nalguns casos poderia mesmo ser necessário assumir
uma posição proativa de informação motivadora para o início da intervenção terapêutica, dado ser possível que algumas famílias sejam encaminhadas em fases de pré-contemplação da mudança (“O que nos está a acontecer não tem nada a ver connosco, a culpa é dos outros e a responsabilidade
pela solução também.”).
Neste sentido, considera-se muito relevante que o encaminhamento seja
efetuado de acordo com critérios que facilitem a intervenção psicoterapêutica
a partir de uma série de fases prévias que correspondem à ação social geral:
a. Uma ficha de encaminhamento, em que o profissional responsável especifique, além dos dados habituais de anamnese e encaminhamento do
caso, se está disposto a servir de referência para a sua futura gestão e
que outros serviços já estão a atuar.
b. Abertura de processo pelos respetivos organismos de ação social.
c. Estabelecimento de referência inicial, também pelos respetivos organismos de ação social.
d. Plano de trabalho, pelos respetivos organismos de ação social.
e. Construção da rede inicial de relações ou apoio em cada caso (denominada “rede funcional”), que inclui entrevistas com a família para definir o
seu nível de implicação. Estes recursos têm de ser mobilizados para cada
caso na medida e extensão idónea, evitando tanto excessos que resultem inoperantes como defeitos que limitem desnecessariamente a possível eficácia da intervenção.
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7.3

Avaliação psicoterapêutica
e plano de ação psicoterapêutica
Para realizar uma intervenção estritamente psicoterapêutica e desenvolver
todo o seu potencial de fomento da mudança é imprescindível que as condições de início da relação sejam claras e adequadas. A psicoterapia tem
demonstrado repetidamente um aumento da sua eficácia quando os sujeitos:
• experimentam suficiente ansiedade para estar motivados para a terapia,
mas não tanta que os torne incapazes de mudar;
• têm uma atitude positiva em relação à terapia, pedem-na livremente, estão
dispostos a participar ativamente e têm a esperança de que os ajudará;
• têm competências sociais (capacidades de comunicação, rede de apoio
social...);
• estão dispostos a comunicar e examinar os seus sentimentos;
• estão dispostos a assumir a responsabilidade relacional dos seus comportamentos e aceitam o facto de que a terapia implica determinados
sacrifícios.
Dado que a tipologia dos casos atendidos pelo serviço prestado no programa implica determinadas dificuldades intrínsecas nalguns destes critérios de
otimização do prognóstico, é especialmente importante procurar uma análise detalhada da consulta inicial e efetuar tudo o que for possível para garantir que o encaminhamento minimiza essas dificuldades.
Neste sentido, na transição entre encaminhamento e prestação do
serviço seria necessário ponderar exaustivamente as três seguintes questões:
• Como é que o cliente chegou a pedir ajuda psicoterapêutica?
• Qual é a sua posição em relação à mudança terapêutica? (Por exemplo,
utilizando o modelo clássico que a sistematiza em a) pré-contemplação,
b) contemplação, c) preparação, d) ação, e) manutenção e f) termo).
• Quem pode ser útil convocar a uma primeira sessão de contacto? Neste
ponto, este documento inclina-se por uma postura integradora sistémi-
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ca no que se refere à idoneidade da implicação do “sistema determinado pelo problema” na terapia. Essa implicação está dirigida para mobilizar, na medida do possível, em sentido estrito, o sistema familiar e, em
sentido amplo, o sistema de relações pertinente em cada caso.
Nesta fase são realizadas as entrevistas de contacto e a exploração
necessária de acordo com as técnicas adequadas a cada caso, seguindo por
exemplo as propostas instrumentais incorporadas no documento Programa
Proinfância: Modelo de promoção e desenvolvimento integral da infância
em situação de pobreza e vulnerabilidade. Se o encaminhamento foi realizado com critérios profissionais é de pressupor que, na maior parte dos casos,
a avaliação continuará com atuações específicas de maior intensidade. Por
isso, nesta fase serão estabelecidas as metas da terapia e a respetiva aliança terapêutica. A intervenção estará apoiada na Ficha de Primeiras Entrevistas (para concretização do trabalho a realizar) e no Contrato Terapêutico, documento em que o terapeuta e o paciente ou os pacientes acordam
explicitamente as condições particulares aplicáveis ao seu caso no que se
refere aos objetivos ou metas da terapia, às mudanças necessárias para os
atingir, às características da relação terapêutica no que se refere a deveres e
vínculo, e a como atuar em caso de conflitos ou quebras da aliança. É possível incluir, se se desejar, informação contextual da própria terapia ou do
funcionamento da entidade (duração da terapia, periodicidade das sessões,
política de anulação...), mas entendemos que neste caso pode ser redundante, dado que está estipulada pelo programa de que a terapia faz parte.
Além disso, nesta fase terá de ser estabelecido o posterior envio de
informação para os profissionais de referência que encaminharam o menor
e a família.
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Atenção psicoterapêutica

Neste ponto, optamos por um critério de estandardização procedimental mas
flexibilidade clínica casuística. Como consequência, a seguir é apresentada
a estrutura básica do procedimento psicoterapêutico por fases, juntamente
com a documentação necessária para o justificar e autorregular.
Em primeiro lugar, temos de considerar a implementação da atenção
terapêutica em qualquer das três modalidades estabelecidas no subprograma de atenção psicoterapêutica personalizada. Trata-se de pôr em marcha o
plano de ação psicoterapêutico acordado no contrato terapêutico de acordo
com as particularidades de cada caso. Esta ação baseia-se no Guia do processo e nos Protocolos de sessão, que são a seguir descritos:
a. Guia do processo: Documento em que são estabelecidas as linhas gerais
das particularidades do curso previsível da terapia no caso em questão,
especialmente no que se refere às variáveis do processo, como relação,
aliança terapêutica e vínculo entre terapeuta e paciente.
b. Protocolo de sessão: Documento em que é registado, após cada sessão,
um resumo: a) dos principais temas nela tratados, b) das provas passadas, se
for caso disso, c) das principais intervenções ou técnicas utilizadas pelo terapeuta e d) das tarefas atribuídas para a seguinte sessão, se for caso disso.
Em segundo lugar, é preciso abordar especificamente o final da terapia.
Chega-se à finalização da relação terapêutica ao atingir as metas ou o limite de duração da intervenção estabelecido no programa.
Este momento tem de ser fundamentado com a seguinte documentação
específica: a) protocolo de finalização da terapia, e b) avaliação da satisfação dos participantes no processo terapêutico.
a. Protocolo de finalização da terapia: consiste em dois apartados em
que são recolhidos os dados gerais do participante e uma comparação
entre os problemas e motivos presentes na procura inicial e os resultados
do processo terapêutico (ver anexo 2).
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b. Avaliação da satisfação dos participantes no processo terapêutico:
elementos que o participante tem de tomar em consideração aquando
da finalização da prestação do serviço para avaliar a sua satisfação com
a atenção recebida (ver anexo 3).
Aquando da finalização da terapia, será necessário planificar um seguimento posterior para avaliar a manutenção da mudança ou, se for caso disso,
a possibilidade de iniciar outra intervenção. Pode-se prever a realização de
entrevistas e questionários periódicos de seguimento.
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Que atividades são
oferecidas no subprograma de
atenção psicoterapêutica?
A atenção psicoterapêutica é estruturada à volta das seguintes ações ou atividades: avaliação e/ou assessoria psicológica personalizada; atenção psicoterapêutica personalizada; atenção psicoterapêutica a famílias, e workshops
terapêuticos de grupo. Cada criança, adolescente e/ou família poderá participar numa ou mais modalidades em função das estipulações do plano de trabalho decorrente da avaliação. A seguir apresentamos as atividades organizadas nas seguintes fichas-resumo.
Avaliação e/ou assessoria psicológica personalizada
Descrição

Ações ocasionais de avaliação ou consultoria a crianças, adolescentes e
famílias, vinculadas a necessidades de orientação e diagnóstico psicológico perante situações que incidem nos processos de desenvolvimento
e aprendizagem, incluindo o rendimento académico da criança ou
adolescente.

Metodologia

Orientação e diagnóstico psicológico

Idades

6-16 anos. Em idades inferiores aos 6 anos, a avaliação é realizada
mediante as dinâmicas familiares através das atividades de atenção
psicoterapêutica às famílias.

Proporções

1 criança ou adolescente (e família)

Número de profissionais

Um profissional

Titulação dos profissionais

Psicólogos com formação e experiência no trabalho com crianças e
famílias.

Duração

1-3 sessões

Observações

Este serviço é proposto como complemento ao estabelecido no programa
socioeducativo e pode ser estruturado como uma fase prévia à realização
dos restantes serviços de atenção mais específicos.
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Atenção psicoterapêutica personalizada
Descrição

Este serviço é proposto como complemento ao estabelecido
no programa socioeducativo com a finalidade de promover as
capacidades e competências emocionais e sociocognitivas de
crianças e adolescentes. Também pode ser proporcionado apoiando
psicologicamente as “pessoas intermédias” (por exemplo, familiares
ou educadores).

Metodologia

Promoção das capacidades e competências emocionais
e sociocognitivas.
Apoio psicológico.

Idades

6-16 anos

Proporções

1 criança ou adolescente

Número de profissionais

Um profissional

Titulação dos profissionais

Profissionais titulados que cumpram os critérios de credenciação da
FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas).

Duração

15 sessões, periodicidade entre semanal e mensal, excecionalmente
renovável por uma vez, mediante relatório certificado que justifique
a renovação. Tem de contemplar a realização de uma entrevista de
seguimento.

Observações

Considera-se preferível que o profissional possua uma boa flexibilidade e adaptabilidade metodológicas para poder tratar uma grande
variedade de casos, mais do que um grande conhecimento teórico ou
superespecialização em transtornos específicos.

Atenção psicoterapêutica a famílias
Descrição

Ação terapêutica prolongada e incisiva que tem como objetivo
principal a melhoria das relações familiares disfuncionais. É realizada
com os familiares diretamente implicados na educação e crescimento
da criança ou adolescente, com a participação deste ou não,
conforme as técnicas.

Metodologia

Melhorar e compensar a situação de necessidade específica detetada.
Atividades adaptadas às necessidades específicas de cada família.

Idades

0-16 anos e familiares

Proporções

1 família

Número de profissionais

Um profissional

Titulação dos profissionais

Profissionais titulados que cumpram os critérios de credenciação da
FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas).

Duração

15 sessões por família, de periodicidade entre quinzenal e mensal. Em
caso de crise, poderá ser contemplada uma breve série de entrevistas
familiares, de acordo com o modelo de “intervenção em crises”.
A ajuda terapêutica familiar poderá ser renovada excecionalmente
uma vez por ano, mediante relatório certificado que justifique a
renovação.

Observações

Considera-se preferível que o profissional possua uma boa flexibilidade e adaptabilidade metodológicas para poder tratar uma grande
variedade de casos, mais do que um grande conhecimento teórico ou
superespecialização em transtornos específicos.

Que atividades são oferecidas no subprograma de atenção psicoterapêutica?
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Workshops terapêuticos de grupo
Descrição

Atividades e dinâmicas orientadas para melhorar a eficácia em capacidades concretas, nomeadamente relacionais, emocionais, cognitivas
ou motrizes. Procura promover a participação das famílias nas redes
sociais de apoio, definindo as famílias da rede como enquadramento
de acolhimento e integração social.

Metodologia

Séries de sessões centradas no trabalho de grupo (grupos de crianças,
de adolescentes, de mães, de mães e pais, por exemplo) e/ou no
modelo dos “grupos operacionais”. A participação nos workshops de
competências tem de ser orientada para a integração dos utilizadores
na rede social de apoio às famílias.

Idades

0-16 anos e as suas famílias

Proporções

8-10 pessoas por grupo

Número de profissionais

Um profissional

Titulação dos profissionais

Psicólogos com formação e experiência em terapias de grupo, de
preferência profissionais titulados que cumpram os critérios
de credenciação da FEAP (Federación Española de Asociaciones de
Psicoterapeutas).

Duração

Sugere-se trabalhar os diferentes conteúdos dos workshops em
sessões de duas horas, em grupos de 10 adultos ou 8 crianças ou
adolescentes (grupos de pares ou famílias). Propõe-se um limite de 15
sessões anuais para este tipo de ajuda.

Observações

Também se pode contemplar a criação de grupos terapêuticos para
familiares de crianças ou adolescentes com transtornos mentais severos
ou deficiências psíquicas, com a finalidade de melhorar a saúde da
convivência familiar, de acordo com o modelo psicoeducativo.
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Que metodologia
é utilizada na atenção
psicoterapêutica?
A metodologia utilizada na atenção psicoterapêutica tem de estar harmonizada com o conjunto das atuações realizadas com cada criança, adolescente e família no programa. Dada a natureza relativamente intensiva e definida no tempo da prática psicoterapêutica proposta, é necessário considerar
que a sua eficácia também é condicionada pela qualidade do apoio psicossocial prestado a partir da atuação dos diversos profissionais da rede. Como
consequência, neste apartado abordamos as questões, específicas à psicoterapia ou complementares, que teriam de guiar as ações com menores e
famílias que apresentam dificuldades ou conflitos emocionais e relacionais.
Antes de realizar qualquer intervenção terapêutica, tal como se indicou
anteriormente, é necessário garantir a realização de uma pré-avaliação, em
que será imprescindível considerar a dimensão social e a psicológica, tanto
no conjunto familiar como na criança ou adolescente.
No que se refere à dimensão mais social, será necessário analisar a situação de vulnerabilidade e risco psicossocial de exclusão da criança ou adolescente mediante os critérios sociais habituais, complementados com instrumentos de avaliação sistematizados (por exemplo, escalas de qualidade
de vida como a KidScreen ou semelhantes).
No que se refere à dimensão psicológico-familiar, teria de ser possível
qualificar a situação inicial da família dentro de tipologias ou formas de funcionamento familiar. Inicialmente é proposta a seguinte classificação, suscetível de ser melhorada ou modificada em posteriores edições deste subpro-
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grama: 1) família com funções familiares normalizadas, 2) família funcional
em crise, 3) família disfuncional e 4) família sociopática ou “em reversão”
(não só não cumpre as funções familiares necessárias para o crescimento das
crianças e adolescentes, mas atua com grave negligência ou tende a alterar o seu desenvolvimento, facilitando a sua participação em atividades ou
grupos sociopáticos).
A nível psicossocial individual, é conveniente uma determinação inicial
de uma “linha de base” a que se referir no futuro e poder comparar evoluções e terapias. Provisoriamente, pelo menos, propomos a utilização de
um instrumento amplamente conhecido e utilizado na clínica psicossocial,
mais concretamente da escala GAF do DSM-4 (Global Assessment of Functioning), que permite avaliar a adaptação e funcionamento sociais da criança e/ou dos adultos mais significativos da família, sejam quais forem as suas
possíveis disfunções ou transtornos psicológicos.
Antes de iniciar uma intervenção intensiva ou prolongada, a situação atual
dos nossos conhecimentos obriga-nos a encarar a necessidade de estabelecer um diagnóstico clínico básico, ou uma aproximação a este. Com base no
diagnóstico psicossocial anteriormente descrito e de acordo com os conhecimentos psicoterapêuticos atuais, não se considera conveniente realizar
uma intervenção intensiva, longa e custosa (como são muitas formas de
ajuda psicológica, psicossocial e psicoterapêutica) sem ter realizado previamente pelo menos uma aproximação à possibilidade de que existam transtornos clínicos na criança ou adolescente. A existência desses transtornos
não pode, porém, ser entendida como uma exclusão automática da criança
ou adolescente do Programa Proinfância. Como já se indicou, um transtorno grave implica o encaminhamento para os serviços públicos do território,
embora o programa possa colaborar com estes nalguns aspetos não cobertos, nomeadamente de ajuda psicológica e psicossocial.
Se o transtorno for menos grave, terá de se decidir, em colaboração com
os referidos serviços públicos e com a rede assistencial, pedagógica e de serviços sociais do território, que dispositivo pode encarregar-se de proporcionar um adequado tratamento psicológico à criança e à sua família.

Que metodologia é utilizada na atenção psicoterapêutica?
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Propomos, provisoriamente, que todas as crianças menores de 3 anos
sejam avaliadas a nível clínico pelo menos com os grupos globais descritos,
por exemplo, na classificação “de 0 a 3”. Para crianças mais velhas, púberes
e adolescentes, propomos a utilização do diagnóstico da OMS, apartado de
transtornos mentais, pelo menos com os diagnósticos globais ou em “grandes grupos”. O diagnóstico clínico de natureza psicossocial está baseado na
recolha de informação de uma ampla gama dos comportamentos objeto de
queixa e dos comportamentos positivos da criança, dos parâmetros de resposta inadequada e das suas capacidades e disfunções concretas. Tudo isto,
unido à informação da saúde geral da criança, dos seus antecedentes pessoais e familiares, e da história do seu desenvolvimento emocional e relacional, com o fim de determinar o seu funcionamento global nas diversas áreas
consideradas relacionadas com o problema. Os dados procederão das entrevistas, da observação direta ou por pessoas intermédias, e das explorações
psicológicas e psicossociais realizadas, em todos os casos tanto da criança
como dos seus cuidadores principais.
O critério terapêutico básico consiste em favorecer o apoio psicossocial,
tendo de ser considerada a importância de trabalhar sistemicamente ou em
“rede funcional”, ou seja, de conceber um plano de atuação à volta de uma
pessoa ou de um sistema de pessoas que se considera adequado atender.
O objetivo tem de consistir na melhoria das suas condições de desenvolvimento integral. Para esta finalidade, especialmente nos casos ou situações
graves e/ou complexas, consideramos necessário convocar e constituir uma
microrrede de profissionais que trabalhe juntamente com a pessoa (utente,
paciente), quer criança ou adolescente, quer mãe ou pai, e/ou com o sistema de pessoas (casal, família nuclear, família extensa). Nessa rede funcional
de cada caso complexo tem de ficar claro quem é o “profissional de referência” (que centraliza a informação proveniente dos diversos serviços e dispositivos e da rede social) e quem é o “clínico principal” (que verá a criança
ou adolescente e/ou a sua família com maior profundidade ou intensidade).
A partir desta estratégia, que pode implicar ocasionais reuniões presenciais
de coordenação, se a complexidade do caso as aconselhar, será necessário
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planificar atividades que possam ter um impacto nos fatores que alimentam
os problemas e dificuldades da infância, ou apoiar os esforços realizados por
pessoas e instituições no sentido de os resolver ou superar. Temos de frisar
aqui a especial importância preventiva de trabalhar juntamente com os serviços públicos de atenção primária e os serviços pedagógicos, bem como da
abordagem de trabalho baseada na ação comunitária.
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Como é avaliado
o subprograma de atenção
psicoterapêutica?
As características da atenção psicossocial implicam uma intervenção profissional baseada na avaliação contínua. Não se estabelecem aqui critérios
comuns mais além do cumprimento dos standards estabelecidos na descrição do subprograma. Corresponde a cada profissional (psicólogos, psicólogas e terapeutas) estabelecer objetivos de trabalho para cada ação e
avaliar os resultados obtidos.
Como principais critérios e indicadores de avaliação do processo será
necessário considerar:
• A eficácia na aplicação do protocolo (tempo médio entre pedido e início da atenção, utilização dos instrumentos previstos, comunicação e
coordenação entre profissionais).
• O grau de participação (assistência, anulação de sessões, abandonos).
• O nível de cumprimento dos requisitos de funcionamento do serviço
pelas famílias (percentagem de cumprimento de acordos ou compromissos durante o processo).
Como critérios e indicadores de resultado:
• O nível de consecução dos objetivos propostos para cada destinatário
ou família (escala de avaliação em relação com a consecução dos objetivos estabelecidos).
• Satisfação das pessoas destinatárias.
Existem na atualidade diferentes protocolos de avaliação do processo e
do resultado terapêutico. De forma geral, partilham aspetos comuns rela-

46    

Programa Proinfância. Guia de Atenção Psicoterapêutica

tivos à necessidade de avaliar sistemática e periodicamente os níveis de
melhora sintomática, aliança terapêutica e consecução das metas terapêuticas.
Os resultados da avaliação poderão ser requeridos de forma sistemática para a avaliação geral da eficiência do subprograma.
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Como colaborar para
melhorar este subprograma?
A redação deste guia contou com a participação de diversas pessoas na
qualidade de especialistas e conhecedoras da aplicação do subprograma
em diferentes territórios. Além do modelo geral apresentado no Programa
Proinfância, algumas experiências de demonstrado rigor e qualidade, geradas nas redes territoriais, serviram de base para a redação deste guia, procurando ao mesmo tempo a qualidade e a viabilidade de uma proposta que
entendemos generalizável.
Tanto a extensão que tivemos de enfrentar como o respeito pelas diferentes opções terapêuticas acabaram por nos dissuadir de entrar num excessivo nível de detalhe em aspetos metodológicos. Por estes motivos, temos de
considerar que este guia continua aberto, num contínuo processo de construção conjunta, tal como foi explicado na sua apresentação.
É indubitável que as características de complexidade dos casos a que o
programa está orientado, as necessidades da prática clínica atual no que se
refere à gestão do conhecimento gerado, e o facto de que se trata de um
programa integrado tornam aconselhável a criação de recursos online para
a coordenação e supervisão da referida prática. Pode ser muito interessante a criação de fóruns virtuais de comentário de casos, supervisão, relação
entre profissionais e formação online, bem como de portais ou aplicações
de gestão dos serviços e documentos. Estas estratégias permitirão a coordenação de recursos e intervenções, indispensável em situações em que o
complexo conjunto de problemas que motiva a procura de ajuda transcende as possibilidades reais de um único terapeuta ou mesmo de uma equipa
terapêutica. Em qualquer caso, este tipo de iniciativas online (implementa-
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das respeitado a regulamentação em vigor no que se refere à proteção dos
dados pessoais dos utentes de acordo com a Lei Orgânica 15/1999, de Proteção de Dados Pessoais) abrem linhas de melhoria e defesa da qualidade
do serviço que teriam de ser tomadas em consideração.
Definitivamente, quer este formato seja seguido quer não, mas procurando sempre melhorar e favorecer o acesso a recursos de atenção psicoterapêutica de qualidade em todas as redes territoriais, estamos decididos a
recolher e apoiar as futuras iniciativas de inovação que se enquadrarem neste modelo. Deste modo, como um resultado adicional do trabalho em rede e
fruto da generosidade de quem procura a excelência no seu trabalho, convidamos desde estas páginas todos os membros desta iniciativa a continuar
este processo colaborativo de melhoria contínua.
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Bibliografia comentada
Introdução e fatores comuns
Feixas, G. e Miró, M.T. (1993), Aproximaciones a la psicoterapia: Una
introducción a los tratamientos psicológicos, Barcelona: Paidós.
Esta obra apresenta o aparecimento e desenvolvimento da psicoterapia nos
seus diferenciados modelos psicanalíticos, humanístico-existenciais, comportamentais, cognitivos e sistémicos, e descreve as mais recentes tendências integradoras entre esses modelos. Adicionalmente, são expostas as
mais inovadoras contribuições teóricas e práticas de cada modelo, e é efetuada uma revisão do estado atual da psicoterapia a partir da investigação
psicoterapêutica dos últimos anos.
Fernández-Álvarez, H. e Opazo, R. (2004), La Integración en
Psicoterapia: Manual Práctico, Barcelona: Paidós.
Os autores apresentam uma síntese da evolução do movimento integrador
na psicoterapia atual. O referido movimento de investigação clínica e académica, que conduziu ao desenvolvimento dos modelos integrativos, foi criado para procurar extrair as melhores qualidades de cada proposta. Entre as
questões que o guiaram, abordadas neste trabalho, encontram-se as dúvidas
sobre a existência de formas de terapia superiores a outras e sobre as semelhanças e diferenças dentro dessa grande pluralidade de procedimentos que
constitui o universo da psicoterapia na atualidade. O texto está destinado a
mostrar aplicações de um modelo integrativo em diferentes áreas da clínica,
e foi complementado com uma atualização sobre os problemas que a formação de terapeutas dentro dessa linha de trabalho apresenta.
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Kleinke, C.L. (1995), Principios comunes en psicoterapia, Bilbau:
Desclee de Brower.
Obra de especial interesse para quem deseje conhecer o que têm em
comum diversas teorias e escolas psicoterapêuticas. O autor procura
oferecer sugestões práticas que os terapeutas possam aplicar no seu
trabalho com os clientes: como desenvolver capacidades de psicoterapia, como estabelecer boas relações de trabalho com clientes, como tratar os dilemas éticos, como começar e acabar a terapia e muitos outros
temas de interesse.
Terapia cognitiva com crianças
Friedberg, R. e McClure, J. (2012), Práctica clínica de terapia
cognitiva con niños y adolescentes, Barcelona: Paidós.
Manual sistemático e completo de terapia cognitiva para crianças e adolescentes. Os autores explicam como adaptar os princípios e procedimentos da terapia cognitiva às necessidades individualizadas de crianças que apresentam uma ampla variedade de problemas. Este livro inclui
muitos exemplos que ilustram o que um profissional experiente tem de
fazer nestes casos.
Terapia narrativa com crianças
Freeman, J., Epston, D. e Lobovits, D. (2001), Terapia narrativa para
niños. Aproximación a los conflictos familiares a través del juego,
Barcelona: Paidós.
Os autores partem do princípio de que é possível conservar o sentido
de humor numa abordagem eficaz de situações de relevância clínica
no trabalho com crianças e famílias, e explicam como convidar tanto
as crianças como as famílias a explorar os seus recursos imaginativos e
criativos para compreender a complexidade sociocultural dos seus problemas. Deste modo, a terapia narrativa anima as crianças e as famílias
a utilizar recursos antes ignorados para resolver os problemas que têm
de enfrentar.
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Terapias sistémicas com crianças
Cirillo, S. e DiBlasio, P. (2009), Niños maltratados: Diagnóstico
y terapia familiar, Barcelona: Paidós.
Este livro oferece uma abordagem sistémica dos fenómenos do maltrato,
do abuso e do abandono no contexto familiar. O trabalho trata as causas e intervenções terapêuticas aconselháveis nestes casos. Como é habitual na perspetiva sistémica, os autores procuram dar uma resposta que
se afaste do simplismo e que seja tão complexa como o próprio fenómeno do maltrato.
Terapia psicanalítica
Coderch, J. (2007), Teoría y técnica de la psicoterapia psicoanalítica,
Barcelona: Herder.
O autor expõe os elementos comuns e diferenciais entre psicanálise e psicoterapia psicanalítica, entendida como a principal aplicação terapêutica
da psicanálise. Com a passagem do tempo e o aumento da experiência,
os procedimentos técnicos, os limites e as áreas próprias deste tipo de
terapia foram sendo estruturados. Esta obra apresenta, através de bases
conceituais e teóricas precisas, os diversos aspetos práticos e as técnicas
concretas dessa psicoterapia, constituindo um notável esforço de sistematização do ponto de vista técnico.
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Anexo 1

Ficha de encaminhamento para o serviço de
atenção psicoterapêutica pessoal e familiar

Dado, como já indicámos explicitamente, este subprograma não pretender assumir as funções da rede pública de saúde mental, estabelecemos uma série de
critérios de exclusão ou de encaminhamento para recursos externos ao programa. Excluindo esses critérios, os indicadores que configuram o perfil do destinatário do subprograma de atenção psicoterapêutica são indicados a seguir.
Com estas informações, pretendemos facilitar aos profissionais de referência
da ação social o processo de encaminhamento de cada família para os serviços
especializados de atenção psicoterapêutica da rede local.
1. Dificuldades de relação
1.1 Com os professores ou os adultos em geral
1.2 Com os/as colegas
1.3 Com o pai e/ou a mãe
1.4 Com os irmãos ou irmãs
2. Problemas de conduta
2.1 Condutas problemáticas em casa, na escola e/ou nos espaços públicos
2.2 Condutas agressivas
2.3 Condutas de risco social e/ou pessoal
2.4 Condutas ou atitudes sexualizadas inadequadas para a idade
2.5 Condutas opositivas
2.6 Condutas adultas inapropriadas ou excessivamente infantis
		 para a idade
2.7 Dificuldades para o autocontrolo do comportamento
2.8 Diagnóstico de hiperatividade e/ou défice de atenção
3. Problemas emocionais
3.1 Bloqueios
3.2 Medo
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3.3 Ansiedade
3.4 Apatia
3.5 Depressão
3.6 Tolerância à frustração escassa ou nula
3.7 Outros
4. Problemas de interação social
4.1 Retraimento social
4.2 Condutas que demonstram uma capacidade de empatia reduzida ou nula
5. Problemas de estrutura e/ou dinâmica familiar
5.1 Dificuldades para estabelecer vínculos seguros no ambiente familiar
5.2 Estrutura familiar disfuncional
5.3 Disfuncionalidade na dinâmica familiar
5.4 Transtorno mental num membro do subsistema parental que esteja a
afetar o bem-estar emocional do menor
5.5 Situações de doença ou deficiência de um membro
		 do subsistema parental que estejam a afetar o bem-estar
		 emocional do menor
6. Dificuldades de aprendizagem/académicas sem a existência de deficiência cognitiva
7. Dificuldades adaptativas
7.1 Vinculadas a situações de luto (morte, separação, migração...)
7.2 Vinculadas à adaptação a alterações e transições evolutivas (maturação pessoal, alterações na estrutura do sistema familiar, crises...)
Outros (especificar)

55

Anexo 2

Modelo de protocolo de finalização da terapia
(Proposta de modelo que cada serviço terá de adaptar
às suas necessidades)
a. DADOS GERAIS
Código do paciente

Data de início da terapia (dia, mês e ano)
Data de finalização da terapia (dia, mês e ano)
Número de sessões planificadas
Número de sessões a que assistiu
Número de sessões a que não assistiu
Tipo de terapia com este paciente
Psicodinâmica

Centrada no cliente

Cognitiva/

Comportamental

Sistémica

comportamental

De apoio

Estruturada/breve

Cognitiva

Outras (especificar)

Integradora
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Modalidade de terapia com este paciente
Individual

Familiar

De grupo

De casal

Frequência das sessões
Mais de uma por semana

Menos de uma por semana

Uma por semana

Sem frequência fixa

A finalização da terapia produziu-se...
DE FORMA NÃO PLANIFICADA
Por causa de uma crise

O cliente não queria continuar

Por causa de uma perda de contacto

Outras (especificar)

DE FORMA PLANIFICADA
Planificada desde o início

Acordada na finalização da terapia

Acordada durante a terapia

Outras (especificar)
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b. PROBLEMAS/MOTIVOS DE PROCURA INICIAL E RESULTADOS
DO PROCESSO TERAPÊUTICO
Grau de
gravidade
no início
(0 a 10)
1. Dificuldades de relação
1.1 Com os professores ou os adultos em geral
1.2 Com os colegas
1.3 Com o pai e/ou mãe
1.4 Com os irmãos ou irmãs
2. Problemas de conduta
2.1 Condutas problemáticas em casa, na escola e/ou no espaço público
2.2 Condutas agressivas
2.3 Condutas de risco social e/ou pessoal
2.4 Condutas ou atitudes sexualizadas não adequadas à idade
2.5 Condutas opositivas
2.6 Condutas adultas inapropriadas ou excessivamente infantis para a idade
2.7 Dificuldades para o autocontrolo do comportamento
2.8 Diagnóstico de hiperatividade e/ou défice de atenção
3. Problemas emocionais
3.1 Bloqueios
3.2 Medo
3.3 Ansiedade
3.4 Apatia
3.5 Depressão
3.6 Tolerância à frustração escassa ou nula
3.7 Outros
4. Problemas de interação social
4.1 Retraimento social
4.2 Condutas que demonstram uma capacidade de empatia reduzida ou nula
5. Problemas de estrutura e/ou dinâmica familiar
5.1 Dificuldades para estabelecer vínculos seguros no ambiente familiar
5.2 Estrutura familiar disfuncional
5.3 Disfuncionalidade na dinâmica familiar
5.4 Transtorno mental num membro do subsistema parental que esteja
a afetar o bem-estar emocional do menor
5.5 Situações de doença ou deficiência de um membro do subsistema
parental que estejam a afetar o bem-estar emocional do menor
6. Dificuldades de aprendizagem/académicas sem a existência de
deficiência cognitiva
7. Dificuldades adaptativas
7.1 Vinculadas a situações de luto (morte, separação, migração...)
7.2 Vinculadas à adaptação a alterações e transições evolutivas
(maturação pessoal, alterações na estrutura do sistema familiar, crises...)
Outros (especificar)

Grau de
Tratado
gravidade
em
na
terapia
finalização
(sim/não)
(0 a 10)
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Risco				
Suicídio

Nulo

Baixo

Moderado

Alto

Autolesões

Nulo

Baixo

Moderado

Alto

Agressões a outros

Nulo

Baixo

Moderado

Alto

Complicações legais

Nulo

Baixo

Moderado

Alto

Motivação

Baixa

Média

Alta

Aliança

Baixa

Média

Alta

Fatores contextuais

Benefícios da terapia
Insight/Compreensão

Sim

Não

Não era um objetivo

Expressão de sentimentos/problemas

Sim

Não

Não era um objetivo

Exploração de sentimentos/problemas

Sim

Não

Não era um objetivo

enfrentamento

Sim

Não

Não era um objetivo

Acesso a ajudas práticas

Sim

Não

Não era um objetivo

resolução de problemas

Sim

Não

Não era um objetivo

Bem-estar subjetivo

Sim

Não

Não era um objetivo

Sintomas

Sim

Não

Não era um objetivo

Funcionamento diário

Sim

Não

Não era um objetivo

Relações interpessoais

Sim

Não

Não era um objetivo

Outros benefícios (especificar quais)

Sim

Não

Não era um objetivo

Estratégias ou técnicas de

Controlo/planificação/
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Anexo 3

Avaliação da satisfação dos
participantes no processo terapêutico
1. Capacidade do profissional responsável pelas sessões de terapia

Nula
Baixa
Média
Alta
Muito alta

2. Satisfação geral com a atenção recebida

Nula
Baixa
Média
Alta
Muito alta

3. Avaliação global da satisfação com a experiência no serviço

Nula
Baixa
Média
Alta
Muito alta

4. Utilidade da intervenção concreta no seu caso

Nula
Baixa
Média
Alta
Muito alta

5. Capacidade do profissional responsável pelas entrevistas de
contacto

Nula
Baixa
Média
Alta
Muito alta

6. Utilidade do aprendido

Nula
Baixa
Média
Alta
Muito alta

7. Nível de melhoria experimentada

Nulo
Baixo
Médio
Alto
Muito alto

Pró oportunidades

educação-saúde-família
futuro

Infância

