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Resumo 

 

No âmbito da unidade curricular Dissertação/ Projeto/ Estágio, foi realizado um estágio de carácter 

observacional e profissionalizante na Unidade de Psiquiatria de Ligação e Psicologia da Saúde do 

Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar Universitário do Porto com uma 

duração de 81 horas.  

 

A psiquiatria de ligação é uma área da psiquiatria que trata a patologia psiquiátrica em doentes 

com patologia orgânica. É a união da psiquiatria hospitalar com a medicina psicossomática, 

constituindo a plena realização do modelo biopsicossocial de Engel. 

 

Esta unidade é composta por uma equipa multidisciplinar o que permitiu que o meu estágio 

abordasse várias facetas e áreas de intervenção da psiquiatria de ligação. Pude acompanhar as 

sessões de cessação tabágica, a reabilitação cardíaca, a consulta interna, a consulta externa, as 

reuniões e dinâmicas do serviço no desempenho da sua actividade. 

 

É uma área da medicina e da psiquiatria relativamente recente que permite diminuir a morbi-

mortalidade dos doentes. 
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Introdução 

O presente relatório é lavrado no âmbito da Unidade Curricular (UC) Dissertação/ Projeto/ Estágio 

– M601 (DPE) do 6º ano do Mestrado Integrado em Medicina (MIM) do Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) da Universidade do Porto (UP). De acordo com as Normas Gerais 

da UC que regula este estágio, ao abrigo dos artigos 8º a 13º do Regulamento Geral de Ciclos de 

Estudo Integrado de Mestrado da UP (Despacho Reitoral no GR. 06/02/2018), a sua duração foi de 

81 horas de contacto e realizou-se entre 23/12/2019 e 6/3/2020 (figura1).  

Apesar de preencher os critérios de estipulados, a duração inicial planeada era superior. Estas 

modificações foram motivadas por alterações impostas pela Activação em Portugal do Plano 

Nacional de Emergência de Protecção Civil, implementado em resposta à Pandemia pela COVID-19 

(Coronavirus Disease 19). 

Tal como regulamentado, tratou-se de um estágio de natureza profissionalizante e observacional, 

realizado de modo intercalado, pelas exigências horárias do 6º ano do MIM, no Serviço de 

Psiquiatria e de Saúde Mental do Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP). Este estágio foi 

realizado sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Maria Alice Soares Lopes e sob a co-orientação da Dr.ª 

Maria Del Carmen Palmira Coya Garcia. A actividade assistencial foi tutelada pelos vários 

profissionais do serviço nomeadamente, Prof. Doutora Alice Lopes, Profª Doutora Paula Freitas, 

Dra. Sara Moreira, Dra. Palmira Coya, Dra. Alexandra Alves, Dra. Inês Carvalho e Dra Sara Viveiros; 

e sempre seguindo as normas de boa prática médica, especialmente no que toca ao respeito pelos 

doentes e o seu direito de recusar ou aceitar a presença de um estudante, paradigmático numa 

área como a saúde mental e a psiquiatria, que pelas suas idiossincrasias, obriga frequentemente 

abordar aspectos da intimidade psíquica do doente. 

As várias UC que abordam saúde mental no MIM do ICBAS-UP permitem a aquisição de 

conhecimento teórico mas não permitem testemunhar de visu o tipo de trabalho desenvolvido num 

Serviço de Psiquiatria de Ligação. Essa lacuna circunstancial e a minha vontade de me especializar 

em Psiquiatria, na minha formação pós-graduada, foram os grandes impulsionadores da minha 

escolha desta tipologia – estágio – na UC DPE. 
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Desenvolvimento 

 

Psiquiatria de ligação 

História 

A Psiquiatria de Ligação (PL) desenvolveu-se a partir do momento em que os serviços de Psiquiatria 

foram integrados nos Serviços de Saúde. O seu início deu-se quase simultaneamente na América 

do Norte e na Europa, embora seguindo, em cada país, diferentes percursos decorrentes da forma 

de organização dos serviços de saúde. A Psiquiatria de Ligação, que se iniciou em meados do século 

XX a partir do movimento psicossomático e da psiquiatria do hospital geral tem, no início do século 

XXI, não só uma identidade própria dentro da Psiquiatria como alcançou grande expansão a nível 

mundial2.  

 

Entre os maiores desafios que enfrenta avulta a necessidade de articulação entre cuidados 

hospitalares e cuidados de saúde primários1.  

 

 

Mundo – Estados Unidos da América 

Em Outubro de 2001, o American Board of Psychiatry and Neurology recomendou a aprovação da 

Psiquiatria de Ligação como uma sub-especialidade, com a nova designação de Medicina 

Psicossomática (PM). Consagrava-se assim o reconhecimento formal de um campo específico da 

Psiquiatria, construído através de inúmeras contribuições a nível da investigação, da intervenção 

clínica, do ensino e da ética3. Para trás ficava um longo caminho percorrido desde o ano de 1902 

quando, pela primeira vez, uma unidade de Psiquiatria era criada num hospital geral, o Albany 

Hospital em Nova Iorque1. 

 

Em 1913, Adolf Meyer tornou-se o primeiro director da clínica psiquiátrica Henry Phipps, no John 

Hopkins Hospital. Meyer tinha uma convicção pessoal quanto à importância da aproximação entre 

Psiquiatria e Medicina e exerceu uma profunda influência na Psiquiatria americana4. 
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Do seu modelo de compreensão da pessoa partiu o impulso para o desenvolvimento da Medicina 

Psicossomática e da PL, campos em que foram pioneiros e se notabilizaram Helen Flanders Dunbar 

e George W. Henry, seus continuadores1.  

 

Em Detroit, Heldt citado por Lipowski, realizou os primeiros estudos sobre a prevalência de 

morbilidade psiquiátrica no hospital geral (cerca de 30%), assim como sobre a frequência dos 

pedidos de atendimento, números confirmados por estudos realizados por Moersch4. Edward 

Billings foi o director da primeira unidade psiquiátrica cuja única função era fornecer apoio 

psiquiátrico ao hospital geral. Este foi, indiscutivelmente, o primeiro Serviço de Psiquiatria de 

Ligação, tanto o termo Liaison Psychiatry se deve a Billings5.  

 

Uma experiência diferente das anteriores foi a desenvolvida por Engel que criou, em 1946, uma 

equipa constituída por internistas que tinham recebido treino psicológico, o Medical Liaison Group. 

Engel defendeu que apenas internistas com formação psicológica poderiam desempenhar funções 

de Ligação - os chamados médicos de Ligação – e ter um papel importante na formação e treino de 

estudantes e de médicos6. Numa publicação posterior, o mesmo autor apontou a necessidade de 

um novo modelo médico, o modelo biopsicossocial, facto pelo qual se tornou uma referência em 

PL1,7. 

 

Portugal 

A Psiquiatria como especialidade médica, tal como a conhecemos agora, constituiu-se assim em 

Portugal em 1911, com a presença de instituições, actividade assistencial, actividade profissional, 

produção científica, elaboração de legislação e existência de ensino oficial8.   

 

Em Portugal, os primeiros hospitais gerais universitários incluindo serviços psiquiátricos foram 

criados nos anos 50. Os primeiros hospitais gerais a incluírem serviços de psiquiatria próprios foram 

os hospitais universitários de Lisboa, Porto e Coimbra. Progressivamente, os serviços de PL foram 

implementados em hospitais não ligados a faculdades de medicina, disseminando-se por hospitais 

mais periféricos9. 

 

Nos anos 60 e 70, surgiram em Lisboa, Porto e Coimbra vários trabalhos de investigação sobre 

aspectos psicológicos de doenças somáticas. Nas décadas de 80 e 90, foram apresentadas algumas 

teses de doutoramento utilizando uma perspectiva psicossomática na abordagem de temas 

médicos. Graça Cardoso, João França de Sousa e António Barbosa e criaram o primeiro serviço de 
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PL no Hospital de Santa Maria em Lisboa e Sousa e apresentaram em 1986 o projecto de criação do 

Núcleo de Psiquiatria de Ligação, cuja efectiva criação se deu em 1987. Pretendeu-se, de um modo 

geral, oferecer a todos os serviços dos hospitais gerais do país, cuidados psiquiátricos 

personalizados e com continuidade1. 

 

Em 1993 foi criada a Sociedade Portuguesa de Psicossomática que, a partir de 1995, passou a incluir 

um grupo de trabalho em Psiquiatria de Ligação. Multiplicando-se as iniciativas pelo país, foi criado 

no fim dos anos 90, o Grupo Português de Psiquiatria Consiliar/Ligação e Psicossomática. Em 

Janeiro de 1999, o Colégio da Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos Médicos tornou 

obrigatório um estágio de três meses em PL durante o Internato de Psiquiatria, ao abrigo da 

Portaria 340/2016 do Diário da República n.º 249/2016, Série I de 2016-12-291.  

 

Psiquiatria de ligação per se 

A Medicina é neste momento muito diferente do que era há 60 anos: lida com doenças somáticas 

intrincadas e com novos tratamentos que podem desencadear sintomas psiquiátricos1. Modelos de 

alguma complexidade, tal como o modelo biopsicossocial – que se focam em interacções tais como 

a compliance, a qualidade da relação médico-doente, ou a interdependência entre stressores 

psicológicos e perturbações fisiológicas, em vez de se focar em entidades patológicas separadas e 

isoladas – enriquecem e aprimoram a qualidade do serviço prestado aos doentes10. Nesse sentido, 

a psiquiatria de ligação (PL), indissociavelmente ligada ao conceito de medicina psicossomática 

(PM) vem ocupar um lugar cada vez mais central nos sistemas de medicina11.  

Apesar de terem raízes comuns, a fundamentação da PL na investigação da medicina 

psicossomática, nem sempre foi tão simbiótica como actualmente, em que mais de 90% dos artigos 

publicados sob a temática principal de medicina psicossomática, tem um grau de interesse 

moderado a elevado para a PL12.  

 

O internamento é intrinsecamente um acontecimento com elevado potencial ansiogénico que pode 

comprometer o equilíbrio mental dos doentes e, nalguns casos, piorar a situação clínica de doentes 

com co-morbilidades de foro psiquiátrico ou outras13. Sem profissionais especializados, sejam 

médicos, psicólogos ou enfermeiros, pode não haver identificação precoce e atempada de 

situações de ansiedade e angústia psicológicas, levando a um atraso na intervenção14. Um serviço 

de PL é capaz e responsável por informar e sensibilizar os profissionais de saúde, bem como 
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melhorar a detecção de problemas de foro psicológico nos doentes. Ambos esses papéis têm 

repercussões benéficas na duração dos internamentos e no bem-estar dos doentes. Continua, 

todavia, a ser necessário a aposta por parte da PL no desenvolvimento clínico e na investigação de 

padrões mais alinhados com a medicina baseada na evidência 15,16.  

 

Contudo, a PL não se restringe às paredes do hospital e parte dos cuidados de saúde a serem 

prestados têm de ser estendidos às unidades de saúde primárias e à comunidade num nível local2. 

Este relatório não se pretende uma descrição exaustiva do que constitui a PL. Todavia, existem 

alguns elementos não mencionados acima, e que poucos artigos abordam, talvez por serem latos 

de definição, mas que a European Association for Consultation Liaison Psychiatry and 

Psychosomatics (EACLPP) e a Academy of Psychosomatic Medicine (APM), quando em 2008 criou 

um grupo de trabalho para elaborar um consenso sobre os papeis centrais, a abrangência da prática 

clínica e as competências básicas dos psiquiatras a trabalhar na psiquiatria de ligação, resolveu 

incluir17. Definiram que as seguintes categorias de competências são as de maior relevo para um 

Psiquiatra de PL: especialista médico (Medical Expert), comunicador (Communicator), colaborador 

(Collaborator), promotor de saúde (Health Advocate), gestor (Manager), estudioso (Scholar) e um 

profissional (Professional)18. 

 

 

Cessação Tabágica 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a pandemia do tabagismo foi responsável pela 

morte de 100 milhões de pessoas no século XX. Fumar é a primeira causa evitável de doença, 

incapacidade e morte prematura nos países mais desenvolvidos, contribuindo para seis das oito 

primeiras causas de morte a nível mundial. Segundo a Global Burden Disease, em 2013, o tabaco 

foi responsável pela morte de mais de 12 000 pessoas residentes em Portugal, cerca de 11% do 

total. 

O Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo (PNPCT) criado por Despacho nº 

404/2012 do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, de 3 de janeiro (Diário da 

República, 2.a série, n.o 10, 13 de janeiro de 2012) definiu estratégias e objectivos para minorar 

estes efeitos, sendo um dos eixos estratégicos a promoção da cessação tabágica. Todavia, e apesar 

de, segundo o Inquérito Nacional de Saúde (INS 2014), existem em Portugal cerca de 1,5 milhões 

fumadores diários e apenas 3,6% das pessoas que deixaram de fumar recorreram a apoio médico 
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e/ou medicação para deixar de fumar19. Os locais de consulta de apoio intensivo à cessação tabágica 

registaram uma subida após a entrada em vigor da nova lei do tabaco em 2007, tendo registado 

diminuições graduais desde 2010. Apesar dessa diminuição, o número anual de consultas efetuadas 

mostrou um aumento significativo em 2014, sendo que 62% das mesmas se realizaram em contexto 

hospitalar e não em unidades de cuidados primários19.  

 

Existe um vasto leque de intervenções comportamentais e farmacológicas para a cessação tabágica, 

tendo a investigação demonstrado que a cessação tabágica sem qualquer tipo de assistência tem 

apenas uma taxa de sucesso de 4%, podendo a mesma ser duplicada quando acompanhada por 

assistência profissional e suporte farmacológico. Sendo que as intervenções comportamentais, não 

só tem baixo custo, como são também bastante eficazes, considerando os dados na sua 

generalidade20,21.  

 

No CHUP, a consulta de cessação tabágica teve inicio em 2003 e segue um modelo misto que alia o 

modelo transteórico comportamental de Prochaska e Di Clemente definido pelos seis estádios de 

mudança: a pré-contemplação, a contemplação, a preparação, a acção, manutenção e término22; 

com o método cognitivo-comportamental multicomponencial de Becoña que obedece a uma 

periodicidade semanal dum total de 6 sessões23. 

 

Genericamente, os estádios de mudança do modelo transteórico podem ser conceptualizados da 

seguinte forma:  

1. Pré-contemplação – O fumador neste estadio, não se preocupa com o seu comportamento e 

não tem a intenção de deixar de fumar. Muitas das vezes, adopta uma postura defensiva e evita 

todo o tipo de informação. Os motivos apontados pelos fumadores para este comportamento são 

a desmotivação para fazer qualquer alteração do seu comportamento, o sentimento de 

desmoralização relativamente às suas capacidades para lidar com a situação e, nalguns casos, os 

fumadores podem não estar verdadeiramente conscientes dos riscos que correm.  

2. Contemplação – O fumador neste estadio, preocupa-se com o seu comportamento mas 

encontra-se numa postura ambivalente em relação a deixar de fumar. As razões para permanecer 

neste estadio prendem-se sobretudo com as dificuldades de autocontrolo e as dúvidas acerca dos 

ganhos que podem obter com a mudança.  

3. Preparação – O fumador neste estadio faz tentativas para modificar o seu comportamento a 

curto prazo (1 mês) e já fez tentativas anteriores para deixar de fumar durante o último ano (mais 

de 24 horas sem fumar). 
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4. Acção – O fumador conseguiu parar de fumar e permanece sem fumar durante os 6 meses 

seguintes, sem recaídas.  

5. Manutenção – Significa que a pessoa deixou de fumar há mais de 6 meses e mantém esse 

comportamento, considerando-se abstinente ao fim de 5 anos24,25.  

Em relação à consulta de cessação tabágica, trata-se de uma consulta de grupo ou individual, com 

o apoio de uma equipa multidisciplinar – psicologia, psiquiatria, pneumologia, medicina interna e 

enfermagem, liderado pela Dr.ª Inês Carvalho – psicóloga, dirigida aos utentes do CHUP e 

funcionários. Apesar de haver modelos que favorecem o modelo de consultas individuais, as 

diferenças de sucesso entre estes e as sessões de grupo não parecem ser significativas, sendo que 

este último modelo apresenta não só a vantagem económica e de recursos, como também a 

motivação positiva pelos pares e permite, caso seja vantajoso, reverter para um modelo de consulta 

individual (já o contrário é mais difícil).   

Após a inscrição, é realizada uma consulta individual de avaliação, na qual se avalia a motivação 

pessoal para deixar de fumar, as tentativas passadas e a razão da recaída, assim como a quantidade 

de cigarros fumados por dia (figura 2,3,4,5). É também realizada, naturalmente, uma avaliação das 

comorbilidades psiquiátricas e não psiquiátricas, e da medicação crónica do doente (figura 6, 7). 

Caso se constate motivação para avançar com a cessação tabágica, estabelece-se a meta de reduzir 

a carga tabágica diária para metade até à próxima consulta (de grupo ou individual). Caso haja 

indisponibilidade do paciente para seguir a consulta de grupo semanalmente, é fornecida a 

possibilidade de consulta individual. 

O primeiro contacto com a equipa multidisciplinar acontece na sessão de motivação, onde é 

apresentada a estrutura da consulta em grupo. É também exibida uma apresentação acerca dos 

efeitos do tabagismo e a sua interação com a saúde, onde se realça a importância de deixar de 

fumar e se esclarece e desmitifica os tratamentos e estratégias adjuvantes disponíveis. No final da 

sessão, os participantes respondem ao questionário de Richmond (figura 4) onde é avaliada a sua 

motivação para abandonar o tabagismo. 

Ao todo, são programadas sete consultas (individuais ou de grupo). Na primeira sessão, há uma 

apresentação de cada individuo e das suas motivações ao grupo. Estabelece-se uma data para a 

cessação tabágica e propõe-se tratamento adjuvante com Vareniclina (Champix®) e uma 

benzodiazepina em SOS, se os sintomas de ansiedade forem exuberantes. Nas sessões posteriores, 

monitoriza-se o processo de desabituação, utilizando reforço positivo e promovendo o treino de 
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competências que auxiliem o abandono do tabaco.  Após o término das sete consultas estipuladas, 

são propostas sessões de seguimento periódicas, por vezes unindo grupos em pontos de situação 

diferentes, com o objetivo de reforçar e manter a decisão de não fumar. 

 

Reabilitação cardíaca 

A reabilitacão cardíaca é um processo multidisciplinar de recuperação do doente após um evento 

cardiovascular agudo ou com doença cardíaca crónica. Em Portugal, apenas 8% dos doentes com 

alta hospitalar, após enfarte, são incluídos em programas de reabilitação cardíaca. Na Europa, a 

percentagem de admissão nesses programas é em média de 30%, enquanto que nos Estados 

Unidos da América esse percentual se situa entre 20-30%26.  

As guidelines internacionais recomendam uma reabilitação abrangente que inclua abordagem 

educacional e psicológica, focada na alteração do estilo de vida, modificação dos factores de risco 

cardiovasculares (FRCV) e no bem-estar psicossocial27. Ao nível do controlo dos FRCV modificáveis, 

o programa de reabilitação cardíaca permite melhorias substanciais em todos estes a longo prazo28,  

e traduzem-se numa redução da mortalidade cardiovascular assim como da admissão hospitalar – 

com consequentes diminuição de custos associados aos cuidados de saúde e aumento da qualidade 

de vida dos doentes27. Permitem igualmente o despiste, identificação e gestão de comorbilidades 

como a depressão e outras perturbações de foro psicológico29. As equipas multidisciplinares que 

realizam este tipo de trabalho incluem psicólogos ou psiquiatras para fazerem a avaliação 

psicológica destes doentes e para implementarem, quando necessário, intervenções cognitivo-

comportamentais para alterações de estilos de vida, controlo dos FRCV, adesão terapêutica e 

técnicas de relaxamento. Os doentes elegíveis para este tipo de programa são doentes com 

patologia cardíaca aguda ou crónica ainda em fase I – ainda internados, ou em fase II – após alta do 

internamento26.  

Apesar da considerável evidência que níveis de ansiedade e stress elevados estão associados a 

piores prognósticos para doentes com patologia cardíaca, ainda não é rotineiramente incluída 

terapia de relaxamento no âmbito da reabilitação cardíaca30. Esse desfasamento é preocupante 

considerando que existe alta prevalência de depressão e ansiedade após acidente coronário agudo 

e que esses níveis se mantém nos 6 meses seguintes. A intervenção da PL é eficaz no tratamento 

da depressão e ansiedade desses doentes, sendo necessário o desenvolvimento de programas para 

este tipo de doentes nos hospitais como nas unidades de cuidados primários. É necessário o 
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desenvolvimento de investigação para permitir estabelecer o impacto específico dos diversos tipos 

de intervenção31. Porque apesar das técnicas de relaxamento usadas pela PL no CHUP (Figura 8), 

na reabilitação cardíaca, segundo a técnica de relaxamento progressivo e sequencial de Jacobson, 

associada a técnicas de respiração abdominal e imagética guiada, terem demonstrado bons 

resultados na gestão de stress. Terapêuticas cognitivo-comportamentais, descritas por alguns 

autores como o gold standard, parecem ter um impacto menor que o postulado. Segundo a última 

revisão da Cochrane (2017), no caso específico da doença coronária aguda, não foi encontrada 

evidência elevada que a psicoterapia tivesse efeito na mortalidade total, no risco dos 

procedimentos de revascularização ou na taxa de enfartes agudos do miocárdio não-fatais. Todavia, 

as taxas de mortalidade cardíaca foram reduzidas e os sintomas psicológicos diminuídos. A 

avaliação GRADE sugere um elevado grau de incerteza em relação a estes resultados devido à 

grande variabilidade de intervenções psicoterapêuticas e à falta de definição clara dos indivíduos 

que claramente beneficiariam deste tipo de abordagem32.  

 

Consulta Interna 

A consulta interna é na sua essência um pedido de colaboração/consulta feito por um colega de 

outro serviço do CHUP, por suspeita de alteração de foro psiquiátrico ou psicológico num doente 

do seu internamento. O doente pode ter patologia psiquiátrica já descrita e está internado por 

outra patologia orgânica ou pode, no decorrer do internamento, ter desenvolvido patologia 

psiquiátrica. As perturbações de ansiedade, depressivas ou delirium são frequentemente descritas 

pela sua prevalência, mas nem todos os estudos demonstram a mesma epidemiologia. Aliás, uma 

revisão retrospetiva realizada no CHUP, mostrou que na sua amostra de consulta interna do ano de 

2016, a perturbação de adaptação foi o diagnóstico mais frequente33. Daí haver uma riqueza 

semiológica apreciável neste tipo de consulta e ser da mais alta importância uma colaboração 

estreita com o médico requerente17. O pedido é feito pelo sistema informático, pelo software 

AIDA® e deve constar o motivo do pedido, o tipo de abordagem pretendida e se há alguma urgência 

na consulta, sendo que todos os pedidos devem ser atendidos no máximo até 72 horas após serem 

feitos.  

 

Os pedidos de colaboração são analisados diariamente e à medida que vão chegando pelos 

responsáveis pela consulta interna no serviço nesse dia. Após avaliar a pertinência do pedido, e 

caso seja validado, deslocam-se ao serviço requerente onde contactam com o médico assistente, 
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sempre que possível, para obter mais informação sobre as preocupações deste. Após o qual 

realizam uma consulta clínica de psiquiatria, nas condições mais propícias a preservarem a 

privacidade do doente, o que é muitas vezes desafiante. Prossegue-se com uma anamnese cuidada, 

onde é importante conseguir criar uma ligação de confiança com o doente de modo a obter a 

melhor informação possível e criar a aliança terapêutica, tantas vezes falada e tão difícil de 

conseguir. Se for diagnosticada patologia psiquiátrica, é discutida com o doente, com a equipa 

médica e é elaborado o plano terapêutico e registada a anamnese no processo clínico eletrónico. É 

hábito do serviço imprimir os processos dos pedidos internos para os responsáveis da consulta 

interna dos dias seguintes terem fácil acesso aos doentes que estão a ser acompanhados e se 

manterem cuidados continuados. É raro esses doentes serem consultados apenas uma vez. Caso se 

justifique, o doente poderá ser encaminhado para a consulta externa, ter alta ou ser referenciado 

para internamento psiquiátrico. 

A patologia orgânica, especialmente em regime de internamento, o que sugere sempre algum grau 

de gravidade, traz necessidades adaptativas que podem tornar-se patológicas. As alterações 

drásticas do quotidiano do doente, associado à incerteza que a doença traz, à alteração da dinâmica 

familiar, à perda de autonomia e liberdade, numa situação de vulnerabilidade, nem sempre com 

uma protecção da intimidade desejável e sujeito a procedimentos terapêuticos ou diagnósticos, 

muitas vezes do ramo do desconhecido para o doente, são invariavelmente causadores de 

sofrimento que podem servir de gatilho para perturbações de ansiedade ou outras34.  

 

Consulta Externa 

Os doentes da consulta externa da PL são doentes com patologia orgânica grave, frequentemente 

crónica, que são encaminhados para a mesma pelo médico assistente, pelo próprio psiquiatra que 

viu o doente em consulta interna ou, em situações excepcionais, que necessitem avaliação 

especializada – interrupção opcional da gravidez, transplante, procriação medicamente assistida, 

cirurgia de obesidade. 

 

Esses doentes, para além da patologia orgânica apresentam concomitantemente patologia de foro 

psiquiátrico com necessidade de acompanhamento. Os pedidos são discutidos na reunião semanal 

e são distribuídos pelos profissionais de saúde consoante a sua área de intervenção e a 

disponibilidade de agendas. Nesta consulta são também vistos os familiares dos doentes que 

precisem do apoio da consulta.  
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Discussão 

 

Estágio  

Centro Hospitalar Universitário do Porto 

O presente estágio foi feito no Centro Hospitalar Universitário do Porto, um hospital central, geral 

e universitário, com funções assistenciais de prestação de cuidados diferenciados, de ensino pré- e 

pós-graduado e de investigação na área da saúde. A área de influência do CHUP, de acordo com o 

último Plano de Atividades e Orçamento público, é constituída pelas freguesias da cidade do Porto, 

para cuja população é o hospital de primeira linha, com excepção das freguesias de Bonfim, 

Campanhã, Paranhos e Ramalde, sendo hospital de referência para a população dos distritos de 

Bragança e Vila Real, dos concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, do distrito do Porto, 

e dos concelhos situados a sul do Douro, pertencentes à parte norte dos distritos de Aveiro e Viseu. 

A efectivação dessa responsabilidade não prejudica o direito de liberdade de escolha reconhecido 

aos utentes nem o dever geral de colaboração com os restantes hospitais centrais da região de 

saúde do Norte.  

 

Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental e ULP-PS 

A UPL-PS do actual Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) foi criada em 2001 pela  

implementação de um protocolo com o Hospital Magalhães Lemos (HML) no intuito de criar uma 

equipa multidisciplinar, vinda em parte do HML, para dar apoio em saúde mental aos doentes do 

internamento do CHUP, aos doentes da consulta externa e aos próprios profissionais do hospital. 

Este novo serviço foi posto sob a direcção e liderança da Professora Doutora Alice Lopes e transitou 

em 2004 para as actuais instalações edifício neoclássico do CHUP. Em 2008, foi criado o serviço de 

Psiquiatria e Saúde Mental do CHUP que juntou sob uma mesmo tutela a UPL-PS (coordenada 

inicialmente pela Dra Sara Moreira e presentemente pela Dra Palmira Coya), a Unidade de 

Psicologia – coordenada pela Dra Mónica Fernandes, a Unidade de Psiquiatria Comunitária de 

Gondomar – coordenada inicialmente pela Professora Doutora Alice Lopes e actualmente pela Dra 

Ana Sofia Pinto, e a Consulta de Cessação Tabágica – coordenada pela Dra Inês Carvalho. No Centro 

Materno-Infantil do Norte, existe o Núcleo de Apoio Psicossocial, também sob a tutela do Serviço 
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de Psiquiatria e Saúde Mental do CHUP cuja coordenação está às mãos da Professora Doutora Paula 

Freitas (figura 9). 

O serviço, pela ligação ao Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS-UP) e à Faculdade 

de Psicologia e Ciências de Educação (FPCEUP) ambas da Universidade do Porto, tem uma vertente 

formativa, pré- e pós-graduada para os estudantes de medicina e psicologia, assim como para os 

internos de formação específica das especialidades de Medicina Geral e Familiar e Psiquiatria. 

Também participa na orientação Mestral e Doutoral destas instituições. 

 

Da equipa multidisciplinar da UPL-PS, fazem parte psiquiatras, pedopsiquiatras, psicólogos, 

enfermeiros com especialidade em saúde mental e os recursos humanos administrativos. Esta 

equipa, para dar resposta à missão do serviço, tem áreas de acção distintas e sub-especilizações 

(Tabela I e II ) e respondem aos pedidos de consulta interna e externa, dão apoio ao hospital de dia 

e aos profissionais do CHUP. Como qualquer serviço que se preze, especialmente inserido num 

hospital universitário, desenvolve actividade científica e dinamiza acções de formação interna ao 

hospital. 

 

Actividades de Estágio 

Pelas idiossincrasias horárias do 6º ano do Mestrado Integrado em Medicina do ICBAS-UP, pelo 

próprio horário de funcionamento das várias actividades assistenciais do serviço e também, e não 

pormenor, pela pandemia COVID-19, não pude, lamentavelmente, e com grande pena minha 

explorar todas, e mais exaustivamente, as actividades clínicas desempenhadas pelo serviço.  

Não obstante, consegui acompanhar na totalidade o grupo 37 de reabilitação cardíaca, da mesma 

forma, presenciei do início ao fim as sessões do grupo 76 de cessação tabágica  (Tabela III e IV) – 

sessões de grupo e avaliações individuais. Pude acompanhar a consulta interna com vários 

profissionais do serviço e assisti igualmente à consulta externa. Não foi possível deslocar-me à 

unidade de Gondomar, nem ir à Urgência Metropolitana de Psiquiatria do Grande Porto no Hospital 

São João, como estava previsto, pela instauração do Estado de emergência nacional e a 

obrigatoriedade de confinamento. 
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Uma grande mais-valia deste estágio foi o contacto próximo que pude ter com profissionais cujas 

áreas preferenciais de intervenção eram bastante diferentes, e não ter estado apenas a 

acompanhar especialistas de psiquiatria mas também internos de formação específica e psicólogas. 

Cessação tabágica 

Neste estágio assisti a todo o processo e sessões do grupo 76 da consulta de cessação tabágica. 

Acompanhei as consultas individuais assim como as sessões de grupo, sob a tutela da Dra Alexandra 

Alves, da Dra Inês Carvalho e da Enf. Conceição Rodrigues. As sessões decorreram às quarta-feiras 

a partir das 14h. Houve um total de 7 sessões de grupo, sendo que a sessão de follow-up não 

ocorreu presencialmente devido à situação de excepção do estado de emergência nacional. Na 

tabela III podemos encontrar a informação relativa aos pacientes observados. 

Na consulta de cessação tabágica, por se tratar de um programa em ambiente hospitalar, uma parte 

significativa dos doentes vinham referenciados por outras especialidades do hospital. O tabagismo 

sendo um factor de risco para uma plêiada de patologias e a cessação tabágica um pré-requisito 

obrigatório para muitos intervenções médico-cirúrgicas, tal facto não é necessariamente 

surpreendente. Mais interessante era a dicotomia entre a recetividade e a adesão ao cessamento 

tabágico entre doentes com co-morbilidades igualmente graves. Se por um lado, alguns doentes, 

às vezes mais resignadamente que entusiasticamente, aderiam ao plano proposto. Em muitos 

casos, a resistência, a negação ou a força da adição, física ou psicológica, era tal que se tornava 

notório ao longo das sessões que o doente não iria parar de fumar. Os factores psicossociais 

também eram inequivocamente um dos elementos contribuintes mais poderosos para a adesão ao 

programa, a título de exemplo, ver os filhos crescer, provar a um próximo descrente a capacidade 

de deixar de fumar.  

 

O facto destas consultas serem de grupo, por diversas vezes tornou possível o reforço positivo entre 

os doentes e encorajamento recíproco. Também houve momentos em que a gestão e o controlo 

da sessão se tornavam mais difíceis – pelo número de pessoas, pela motivação menor de alguns, 

pela resistência e alianças nessa resistência que por momentos se formavam, culminando numa 

série de perguntas dirigidas e pormenorizadas em que a rapidez de resposta e a força dos 

argumentos era chave para levar a sessão a bom termo. Parece-me possível que, apesar da 

avaliação motivacional, o facto de alguns dos doentes estarem na consulta de cessação tabágica “a 

mando” de outro médico para poderem ser submetidos a determinada cirurgia condiciona de 

alguma forma o desenrolar das sessões e a sua taxa de sucesso.     
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Consulta de Reabilitação Cardíaca 

As consultas de reabilitação cardíaca aconteciam à sexta-feira, das 9h às 11h. A informação clínica 

e demográfica dos doentes encontra-se na tabela IV. A primeira consulta constituía numa 

apresentação de todos, assim como do programa a desenvolver. Em termos de relaxamento, 

começou-se por ensinar e promover a respiração abdominal e diafragmática, assim como o uso de 

técnicas de imagética guiada. Na segunda e terceira consulta, para além das técnicas de respiração, 

abordou-se a técnica de relaxamento progressivo e sequencial de Jacobson e ensinou-se como 

identificar regiões de maior tensão. Na última consulta reuniram-se todas as técnicas de 

relaxamento aprendidas.  

Tal como nas consultas de cessação tabágica, por se tratar de sessões de grupo, existe um desafio 

inerente à condução da sessão a bom porto. Sendo que neste caso, tratando-se de um grupo mais 

pequeno, tinha esse aspecto facilitado. Por outro lado, foi um momento do estágio onde senti o 

estigma que ainda macula a saúde mental e a psicologia. Uma parte do problema, possivelmente, 

terá que ver com a faixa etária: a patologia cardíaca é mais prevalente em idades mais avançadas e 

com menor literacia para a saúde35,36. O facto das sessões de relaxamento poderem parecer mais 

esotéricas a alguém não familiarizado com o assunto, o facto de não ser algo palpável como um 

medicamento ou uma cirurgia, o facto dos resultados apenas serem vistos a prazo. Tudo isso me 

parecem elementos que condicionam a aceitação da terapêutica e a sua posterior adesão à mesma. 

 

 

Consulta Interna 

Pela minha experiência pessoal e pela experiência de 6º ano profissionalizante, de 

acompanhamento dos serviços, parece-me haver ainda um certo desconhecimento do papel da PL 

junto dos médicos de outras especialidades. Esta perceção é pessoal e subjetiva, e fundamenta-se 

apenas em conversas informais médicos e colegas.  

A elevada prevalência de perturbações psiquiátricas nos serviços médicos dos hospitais gerais é um 

facto consumado, estima-se que as prevalências variem entre 20-70%37. Ora, um estudo 

multicêntrico italiano mostrou que o agregado das taxas de pedidos internos de colaboração da PL 

pelos serviços nos hospitais participantes atingia 1,08%, ligeiramente abaixo dos estudos 
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conduzidos pelo European Consultation-Liaison Workgroup situados nos 1,4% 38.  Os motivos da 

discrepância destes valores podem ser vários e as seguintes hipóteses apresentadas pelo estudo 

italiano são hipotéticas: a persistência do estigma da psiquiatria atrasando a integração de serviços 

de psiquiatria nos hospitais gerais, a ausência de serviços de PL nos hospitais participantes no 

estudo ou ainda um desconhecimento do papel da PL relacionado com pedidos inadequados mais 

relacionados com casos sociais do que PL que levará a um menor número de pedidos de 

colaboração. Não mencionado pelo estudo italiano, também sugiro a hipótese do conhecimento 

dos médicos das outras especialidades servir em parte para suprir, embora provavelmente não tão 

eficazmente, as necessidades de saúde mental dos doentes a seu cargo. Pessoalmente, durante o 

estágio, quando participei na consulta interna, verifiquei que de facto havia um elevado número de 

pedidos que eram inadequados e se traduziam por desperdício e perda de tempo e recursos por 

parte dos profissionais da PL. O ruído que interfere na comunicação entre os demais serviços e a PL 

também podem ter outros motivos que merecem ser estudados. Um hospital universitário central 

tem um elevado número de médicos internos ainda em processo de aprendizagem que pode 

resultar em pedidos indevidos ou ausência de pedidos. O facto do CHUP não ter idoneidade 

formativa para a especialidade de psiquiatria aliada ao facto de se criarem redes de comunicação 

informal entre internos de um hospital também pode ser um factor com impacto. Parece-me ser 

uma área a merecer mais investigação. 

Na consulta interna, foi-me igualmente permitido assistir à importância da formação de redes de 

comunicação interpessoal entre profissionais de diferentes serviços para o tratamento dos 

doentes. Na tabela V encontra-se a informação relativa aos doentes observados. A diferença que 

testemunhei entre a facilidade em obter informação e a qualidade da mesma por parte de 

profissionais com vários anos de trabalho no CHUP era bastante diferente da obtida pelos internos 

a realizar o estágio de PL no âmbito da especialidade. Sem desprimor dos mesmos, apenas torna 

mais relevante as competências elaboradas nos consensos sobre PL, assim como importância da PL 

em sensibilizar os profissionais de saúde para a detecção de problemas psicológicos nos doentes 
16,17.  

 

Consulta Externa 

A consulta permitiu-me testemunhar de visu competências clínicas de comunicação de vários 

psiquiatras com abordagens, personalidades e técnicas de comunicação muito diferentes. 

Enquanto mero observador, mas atento, pude assistir na prática ao que vem descrito na teoria. 
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Obviamente, a dificuldade de lidar com patologias orgânicas de imenso, irrevocável e progressivo 

impacto na vida do doente, como as doenças neurodegenerativas – doença de Parkinson, doença 

de Huntington, esclerose múltipla, e o impacto que isso tem na vida do doente, na vida do seu 

círculo próximo, o impacto psicológico e o papel central que a PL tem neste contexto não me 

escapam. Todavia, o que achei mais interessante observar foi a interacção entre o psiquiatra e o 

doente. Reconhecer quando existia uma aliança terapêutica forte ou quando estavam explícitas ou 

implícitas resistências pela parte do doente. A linguagem corporal desse diálogo, que tem um 

objetivo comum mas nem sempre estão síncronos. A posição das mãos, o chegar à frente em 

género de confidência, a atitude confrontacional, a empatia patente, o grau de envolvimento do 

doente (no início e no fim da consulta). A maneira do doente entrar, as mensagens contraditórias 

entre a linguagem verbal e as expressões faciais. O conforto que a empatia e uma boa ligação 

terapêutica conseguiam dar ao doente. Todos estes aspectos, mais dificilmente mensuráveis foram 

o que me interessou mais nesta parte do estágio, para além da enorme variedade de patologias 

orgânicas acompanhadas pela PL no serviço, tal como elencado na tabela VI e VII. 

Psiquiatria na comunidade 

As unidades de cuidados primários são a primeira interface entre um sistema nacional de saúde 

público e a população geral. Como tal, será possivelmente um dos locais onde, através da relação 

terapêutica, mais se consegue fazer pela saúde da população, pela saúde do doente e pela saúde 

mental do doente. Considerando, a título de exemplo, a depressão clínica, que se estima que este 

ano, 2020, seja a segunda causa de anos de vida com saúde perdidos39, tenho imensa pena que a 

pandemia COVID-19 não me tenha permitido vivenciar este aspecto da psiquiatria na comunidade.  
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Recomendações 

A possibilidade de realizar um estágio clínico na UC P/D/E no 6º ano não é transversal a todas as 

escolas médicas nacionais e considero ser uma oportunidade de ouro. Acredito que devesse ser 

mais valorizada e incentivada. Permite experimentar o dia-a-dia de uma especialidade que possa 

ser do interesse do estudante para se elucidar e tomar uma decisão mais informada quando 

escolher um ramo da medicina a abraçar no futuro. 

Entendo que talvez seja difícil balizar parâmetros para avaliar o estágio, mas entendo que deveria 

ser mais claro na UC o que é esperado do estudante. As consequências dessa indefinição parecem 

resultar, pela breve pesquisa que fui fazendo pelo repositório da UP, em relatórios parecidos com 

monografias, que aumentam de tamanho de ano para ano. 

Também creio que seria interessante modelar parte do 6º ano do MIM à volta de um estágio de 

conteúdo opcional ou, pelo menos, ter um tempo específico de cerca de um mês para fazer este 

estágio. O estágio poderia ter uma duração maior, indo um pouco no sentido de cada estudante 

modelar a sua formação ao seu interesse. Também me parece que a falta de continuidade diária 

prejudica a aprendizagem e não permite, na consulta interna p.e. acompanhar doentes ao longo 

do seu percurso, o que é bem mais interessante. 

A possibilidade de ter acesso institucional a plataformas on-line, como o Access Medicine da 

McGraw-Hill, seria vantajoso no sentido em que exigiria menos investigação esparsa ao estudante 

para construir conhecimento básico sobre áreas que desconhece, permitindo posteriormente 

então uma investigação bibliográfica mais focado e dirigida. 

A promessa, ainda não cumprida, da direcção do ICBAS e do CHUP, em fornecer acessos 

temporários e sem poder de edição ao sistema informático do CHUP, prejudica a actividade lectiva 

das várias rotações e deste estágio particularmente. Poder consultar, na biblioteca do hospital, ou 

mesmo no serviço, o processo dos doentes antes de assistir à consulta, ou mesmo após, tornaria a 

aprendizagem mais eficaz.  
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Em súmula, foi uma experiência muitíssimo enriquecedora. Os profissionais do serviço, o ambiente 

de trabalho e a disponibilidade bem-disposta, contribuíram enormemente para o entusiasmo que 

me deu este estágio.  
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Anexos 

Tabelas 

Tabela I. Áreas Preferenciais de Intervenção Clínica.  

Psiquiatras Prof.ª Doutora Alice Lopes Paramiloidose; Transplantação renal, hepática e reno-

pancreática; Doenças Neuromusculares; 

Parkinson; Fisiatria; Esclerose Múltipla. 

Dr.ª Sara Moreira Psico-oncologia; Dor; Cuidados Paliativos 

Dr.ª Palmira Coya Unidade de Imunologia Clínica Autoimunes e 

Imunodeficiências (VIH));  Unidade Funcional do 

Pavimento Pélvico; Consulta de Avaliação 

Multidisciplinar  de Tratamento Cirúrgico da 

Obesidade; Unidade de Prevenção e Reabilitação 

Cardiovascular; Grupo para estudo da insuficiência 

Cardíaca; Doenças Respiratórias; Endocrinologia; 

Doenças Hereditárias e do Metabolismo ; 

Dermatologia 

Dr.ª Ana Sofia Pinto Epilepsia 

Dr.ª Alexandra Alves Consulta de Cessação Tabágica 

Pedopsiquiatria Prof.ª Doutora Paula 
Freitas 

Grávidas e mães puérperas (primeiro ano de vida do 

bebé);  Núcleo de Apoio Psicossocial do CMIN 

Psicólogas  Dr.ª Margarida Branco Cuidados Paliativos; na Psico-oncologia; Doenças 

Neuromusculares; Paramiloidose; Dermatologia. 

Dr.ª Inês Carvalho Transplantação renal, hepático ou reno-pancreática;  

Esclerose Múltipla;  Nefrologia; Endocrinologia;  

Consulta Terapêutica de Educação para a Diabetes;  

Consulta de Cessação Tabágica 

Dr.ª Sara Viveiros Fisiatria; Grupo de Esclerose Múltipla;  Consulta de 

Cessação Tabágica, Consulta Terapêutica de Educação 

para a Diabetes  

Dr.ª Rosa Correia Núcleo de Apoio Psicossocial CMIN 

Dr.ª Mónica Fernandes Núcleo de Apoio Psicossocial CMIN 
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Tabela II. Áreas de Intervenção Clínica (Núcleo de Apoio Psicossocial CMIN). 

 
Obstetrícia • Serviço de Consulta Externa e Interna 

• Interrupção da Gravidez por Opção 
• Espaço Jovem 
• Centro de Diagnóstico Pré-Natal 

Ginecologia • Serviço de Consulta Externa e Internamento 
• Serviço de Procriação Medicamente Assistida 
• Banco de Gâmetas 

Unidade Neonatologia • Avaliação de rotina (todos os casos 
internados) 

• Grupo de suporte parental 
Núcleo de Prevenção de menores em 

risco 
• Participação na equipa multidisciplinar 
• Consulta em resposta aos pedidos de 

observação e apoio aos casos referenciados 
Equipa Multidisciplinar de apoio a 

Mulheres Vítimas de Violência 
Doméstica 

• Participação na equipa multidisciplinar 
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Tabela III. Características clínicas e demográficas da população da Consulta de Cessação Tabágica. 

Sexo Idade 
(anos) 

Richmond 
(motivação) 

HADS Fagerstorn 
(dependência) 

Anos de 
Fumador 

 

Medicação Resultado 

F 51 6 A:3 
D:1 

5 37 Não Desistiu 

M 35 7 A: 12 
 

D: 5 

6 14 Sim Parou de fumar 

M 68 2 A: 12 
D: 6 

7 50 Não Desistiu 

M 69 5 A: 11 
D: 9 

5 55 Sim 
 

Recaída 
Reduziu de 15 cig/dia 

para 5 cig/dia 
M 57 5 A: 10 

D: 7 
7 42 Sim Desistiu 

M 73 8 A: 2 
D: 2 

8 60 Sim Recaída 
Reduziu de  

15 cig/dia para 
10cig/dia 

M 73 Não realizou Não 
realizou 

Não realizou 61 Sim 
 

Reduziu de 20 cig/dia 
para 5 cig/dia 

F 53 10 A: 12 
D: 9 

4 38 sim Sem informação 

F 33 Não realizou Não 
realizou 

Não realizou 10 Sim  Reduziu de 10 cig/dia 
para 2 cig/dia 

M 54 6 A: 9 
D: 11 

9 38 Sim 
 

Reduziu de 10 cig/dia 
para 2 cig/dia 

Retomou 10cig/dia 
M 75 9 A: 3 

D:9 
2 60 sim Parou de fumar 

M 48 7 A: 4 
D: 7 

2 29 sim Parou fumar 

F 37 9 A: 9 
D: 3 

1 19 sim Recaída 
Parou de fumar 

M 49 9 A: 10 
D: 4 

6 31 Sim Desistiu 

F 55 6 A: 13 
D: 6 

6 38 Sim Parou de fumar 

M 68 6 A: 6 
D: 11 

6 50 sim Desistiu 
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Tabela IV. Características clínicas e demográficas  da população da consulta  de Reabilitação 
Cardíaca. 
Sexo Idade HADS inicial HADS final 1ª Sessão 2º Sessão 3ª Sessão 4ª Sessão 

M 52 Não realizou Não 
realizou 

Presente Desistiu   

M 65 A: 4 
D: 2 

A: 5 
D: 2 

Presente Presente Presente Presente 

M 60 A: 3 
D: 0 

- Presente Desistiu   

M 74 A: 9 
D: 2 

A: 10 
D: 3 

Presente Presente Presente Presente 

F 47 
 
 
 
 

A: 9 
D: 4 

 A: 5 
D: 2 

Presente Faltou Presente Faltou  
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Tabela V.  Características clínicas e demográficas da população da consulta interna da Psicologia de Ligação. 

Idade 
(anos)  

Sexo Antecedentes 
relevantes 

Motivo do 
Pedido 

Serviço 
origem 

Diagnóstico Abordagem / Plano 

92 M  - Síndrome 
confusional de 
etiologia não 
totalmente 
esclarecido 

Medicina B F03 - Demência 
não específica 

Reunião com equipa habitual 
do doente, Entrevista individual 
e Psicofarmacológica.  
Ajuste Terapêutica  
com prescrição de antipsicótico. 

64 F - Indeferido Gastroenterologia  -  - 

40 M Tentativas 
prévias de 
suicídio 

Tentativa / 
Risco de 
suicídio  

Dermatologia  F-99 Transtorno 
mental não 
especificado 

Entrevista individual 
Ajuste farmacológico com 
prescrição de benzodiazepina.  

94 F - Síndrome 
Confusional 
Agudo 

Ortopedia F01 - Demência 
Vascular 

Reunião com equipa habitual 
do doente, Entrevista individual 
e Psicofarmacológica.  
Ajuste Terapêutica  
com prescrição de antipsicótico 

68 F Transtorno 
afetivo bipolar 

Agitação, 
confusão, 
sintomas 
físicos não 
explicados 

Medicina D F-30 Transtorno 
afectivo bipolar 
(em crise 
maníaca) 

 
Reiniciar estabilizador de 
humor e ajuste do antipsicótico 
Excluir patologia orgânica 
 
  

59 F Esquizofrenia, 
obesidade 

Dificuldade de 
adaptação à 
doença-
terapêutica  
Agitação, 
confusão 

Medicina D F-20 
Esquizofrenia 

Entrevista individual com ajuste 
na terapia antipsicótica. 

89 M Cirrose 
hepática; 
Doença Renal 
Crónica; 
Fragilidade 
social 

Diminuição 
capacidade 
cognitiva de 
decisão do 
doente 

Medicina B F03 - Demência 
não específica 

Entrevista individual não parece 
revelar défices. 

65 M - Dificuldade na 
adaptação à 
doença / Má 
adesão à 
terapêutica / 
Insónia 

Otorrinolarin-
gologia 

000 - sem 
patologia 
psiquiátrica 

 Entrevista individual,     
Psicofarmacologia. 

53 M Cirurgia 
oncológica 
com 
amputação do 
membro 
inferior 

Dificuldade na 
adaptação à 
doença- 
terapêutica, 
tentativa de 
suicídio 

Ortopedia 000- sem 
patologia 
psiquiátrica 

Entrevista individual, 
Psicofarmacologia. 
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80 F - Depressão / 
dificuldade de 
adaptação à 
doença/ 
adesão à 
terapêutica 

Cardiologia F43- Reacção ao 
stress grave e 
transtorno de 
adaptação 

Entrevista individual, 
Psicofarmacologia. 

34 F - Tentativa de 
suicídio; 
Abuso de 
substâncias. 

Unidade 
Cuidados 
Intensivos 
Polivalente 

F43 Reacção ao 
stress grave e 
transtornos de 
adaptação 

Entrevista individual, 
Psicofarmacologia  
Sem necessidade de 
intervenção adicional aguda por 
psiquiatria. Encaminhamento 
para consulta de psiquiatria em 
caso de agravamento do 
quadro. 

83 F Suporte 
sociofamiliar 
precário  
Escabiose e 
pediculose 

Avaliação 
formal estado 
cognitivo 

Cardiologia F03 - Demência 
não específica 

Entrevista individual e reunião 
com equipa habitual do doente. 

20 M Consumo de 
substâncias 

Tentativa de 
suicídio  

Unidade 
Cuidados 
Intensivos 
Polivalente 

F-60 Transtorno 
especifico da 
personalidade 

Entrevista individual, 
Psicofarmacologia. 

59 F - Doente vitima 
de assalto e 
violência com 
armas de fogo 

Ortopedia 000 - sem 
patologia 
psiquiátrica 

Entrevista individual, sem 
necessidade de intervenção 
especializada 

68 F - Dificuldade na 
adaptação à 
doença/ 
Adesão à 
terapêutica  

Cirurgia 
Vascular 

000 - sem 
patologia 
psiquiátrica 

Entrevista individual e reunião 
com equipa habitual do doente. 

44 F - Abuso de 
substâncias/ps
icotrópicos 
/álcool  
Depressão 

Endocronolo-
gia 

F32 – Transtorno 
depressivo breve 

Entrevista individual 

63 F - Ansiedade e 
depressão 

Cardiologia F43 Reacção ao 
stress grave e 
transtornos de 
adaptação 

Entrevista individual,  
Psicofarmacológica, Reunião 
com equipa habitual do doente. 
 

27 F Síndrome 
Guilllian Barré 

Dificuldade na 
adaptação à 
doença/ 
Adesão à 
terapêutica 

Fisiatria F43 Reacção ao 
stress grave e 
transtornos de 
adaptação 

Entrevista individual, 
Psicofarmacológica. 
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50 M  Depressão e  
Dificuldade na 
adaptação à 
doença/ 
Adesão à 
terapêutica 

Endocrinolo-
gia 

000 - sem 
patologia 
psiquiátrica 

Entrevista individual  

62 F  Depressão Cuidados 
Paliativos 

999- Doente em 
estudo 

Entrevista individual, 
Psicofarmacológica. 

51 F Psicose afetiva 
e Epilepsia 

Agitação/ 
Confusão 

Dermatologia F20 Esquizofrenia Entrevista individual, 
Psicofarmacológica com ajuste 
da medicação.  
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Tabela VI. Características clínicas e demográficas da população da consulta externa da Psicologia 
de Ligação. 

Idade Sexo Patologia 
Orgânica e 

antecedentes 
relevantes 

Diagnóstico 
Psiquiátrico 

Referenciação Abordagem 

54 F  D. Huntington 
Humor depressivo  
Violência 
doméstica 
  

F43- Reacção ao 
stress grave e 
transtorno de 
adaptação 
 

Neurologia/neu
rodesenvolvime
nto 

Apoio Serviços Sociais 
Psicofarmacológica  

64 M Esclerose Múltipla Dificuldade de 
adaptação à 
doença 
Ansiedade 
Insónia 
 

CE Neurologia Psicofarmacológica 
com reajuste. 
Psicoterapêutica. 
  

46 F Divórcio recente,  Humor 
subdepressivo 
Falta de 
concentração 
Insónia 

- Psicofarmacológica 

49 F Paraplegia sequelar 
a poliomielite aos 
12 anos de idade. 
Acompanhamento 
psicológico desde 
2009 

Depressão 
crónica 

CE Fisiatria Psicofarmacológica 

19 F Transplante 
hepático 2015 
Perturbação 
Hiperatividade e 
Défice de 
Atenção(PHDA) 

PHDA Consulta de 
transição da 
pedopsiquiatria 

Psicofarmacológica 

44 M Transplante Renal 
(2011) – com 
falência de excerto 
por não compliance 

Depressão 
crónica 

CE Pós 
Transplantes 
renais  

Psicofarmacológica 

67 M Doença de 
Parkinson 

 CE Neurologia 1ª consulta 
Abordagem 
Psicológica  
Sem medicação 
psiquiátrica 
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64 M Transplante 
hepático em marco 
2019 Alcoólico, 
cirrose e carcinoma 
hépato celular 

Insónia CE Pos 
Transplante 
Hepatico 

1ª consulta 
Abordagem 
Psicológica 
Sem medicação 
psiquiátrica 

63 F Personalidade 
conflituosa 

Atualmente sem 
doença 
psiquiátrica 

CE Psiquiatria Psicofarmacológica 

25 M Esclerose múltipla Dificuldade de 
adaptação à 
doença 

CE Psiquiatria Psicofarmacológica 

38 M Doença de 
Parkinson  

Perturbação de 
Ansiedade e 
Síndrome 
Depressivo 

CE 
Neurologia/Neu
rodegenerativa
s 

Psicofarmacológica 

63 F Depressão crónica, 
recidiva de linfoma 

Sem 
antecedentes 
psiquiátricos 
prévios à 
doença 
hematológica. 

CE Hematologia Psicofarmacológica 
 

75 M Cancro da próstata 
metastizado 

Depressão 
crónica 

CE Hematologia Psicofarmacológica 
 

64 F Adenocarcinoma 
do pulmão 
esquerdo, 
metastizado 
História de 
depressão major 
passada 
Tromboembolismo 
Pulmonar 

Dificuldade na 
adaptação à 
doença  

CE Hematologia 
 

Avaliação de 
medicação proposta 

73 M Mieloma múltiplo 
em progressão  

Dificuldade na 
adaptação à 
doença 

CE Hematologia Psicofarmacológica 
 

73 M Neoplasia próstata Ansiedade 
reativa a doença 
e tratamentos 

CE Oncologia 
Médica 

Psicofarmacológica 
 

68 F Leucemia 
promiélocitica 
aguda, Cancro da 
mama curado 

Ansiedade 
reativa a doença 
e tratamentos, 
perturbação de 
adaptação, 
sintomas ansio-
depressivos 

CE Hematologia Validação e 
normalização da 
vivência (Psicológica) 

61 F Antecedentes 
Cancro da mama 
esquerdo e direito 

Depressão 
crónica 

CE Oncologia 
Médica 

Psicofarmacológica 
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53 F 

Obesidade 
mórbida, Marido 
alcoólico; Filho 
com 
comportamento 
dismórfico. 

Distúrbio 
ansioso com 
sintomas 
depressivos 

CE 
Endocrinologia 

Psicofarmacológica 
 

52 F Doença celíaca, 
Alopécia areata, 
fibromialgia 

Distúrbio 
ansioso com 
sintomas 
depressivos 

CE  
Psiquiatria 
Ligação 

Psicofarmacológica 

20 F Obesidade mórbida - CE AMTCO 
Cirurgia 
bariátrica 

Preenchimento do 
questionário 

74 F Patologia cardíaca 
Fibromialgia 

- CE Psiquiatria 
de ligação 

Alta da consulta, sem 
médicação 

63 F Esclerodermia 
sistémica limitada 

- CE Autoimunes Psicológica 

54 F Obesidade mórbida - CE AMTCO 
Cirurgia 
bariátrica 

Preenchimento do 
questionário 

30 F Obesidade mórbida - CE AMTCO 
Cirurgia 
bariátrica 

Preenchimento do 
questionário 
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Tabela VII. Características clínicas e demográficas da população da consulta psiquiátrica do 

Centro Materno Infantil do Norte. 

Idade Sexo Antecedentes relevantes Diagnóstico Psiquiátrico Abordagem/Plano 

31 F Morte de recém nascido e 

morte do pai simultânea  

 Seguimento em 

psicologia e 

psiquiatria, 

psicofarmacologia 

29  F Infertilidade há 3 anos, 

Procriação Medicamente 

Assistida há 1 ano,  medo de 

agulhas 

Perturbação ansiosa reativa Psicofarmacologia 

44 F Depressão pós parto prévia, 

gravidez não planeada, não 

aceitação da gravidez nem 

da criança. 

Depressão pós-parto Psicofarmacologia 

43 M Infertilidade, sob 

tratamentos de Procriação 

Medicamente Assistida, 

Insegurança da relação 

conjugal  

Doente em investigação Consultas 

periódicas  

 

 

 

 

 

 



30 
 

Figuras 

Figura 1. Calendário de Atividades e Lista de Presenças 
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Figura 2. Questionário Fagestron Fonte: UPL-PS–CHUP. 
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Figura 3. Avaliação Tabagismo. Fonte:UPL-PS – CHUP  



33 
 

 

Figura 4. Teste de Richmond. Fonte: UPL-PS- CHUP) 
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Figura 5. Questionário de Desabituação Tabágica. Fonte: UPL-PS–CHUP. 
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Figura 6. Questionário HADS – Escala de Ansiedade e Depressão Clínica. Fonte:UPL-PS – CHUP 
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Figura 7. Questionário sobre Antecedentes Médicos. Fonte: UPL-PS–CHUP. 
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Figura 8.Panfleto informativo reabilitação cardíaca. Fonte: UPL-PS–CHUP. 
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Figura 9. Organização e constituição do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do CHUP (adaptado do organigrama 
oficial  do serviço). 
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Dra Palmira 

Coya
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Psicossocial 
CMIN

Coordenadora: 
Prof. Dra Paula 

Freitas

Equipa Clínica:
Prof Dra Paula Pinto Freitas, Dra 
Mónica Fernandes (Psicóloga), 

Rosa Correia (Psicóloga)
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Psiquiatria de 

Ligação e 
Psicologia da 

Saúde do 
CHUP

Psiquiatras
Prof Dra Alice Lopes, Dra Palmira 

Coya, Dra Sara Moreia
Psicólogas

Dra Inês Carvalho, Dra Margarida 
Branco, Dra Sara Viveiros

Enfermeiro
Jorge Pereira

Unidade de 
Psicologia

Responsável: Dra 
Mónica Fernandes

Unidade de 
Psiquiatria 

Comunitária
Responsável: Dra 
Ana Sofia Pinto

Psiquiatras
Dr Abigal Ribeiro, Dra Alexandra 
ALves, Dra Ana Sofia Pinto, Dra 
Inês Barradas, Dr José Maria.

Psicólogos
Dra Marta Gama, Dra Marta 
Pinheiro, Dra Raquel Oliveira

Enfermeiros
Dr Jorge Pereira, Dra Anabela 

Faria, Dra Dalila Esteves, Dr Gil 
Vicente

Consulta de Cessação 
Tabágica

Responsável: Dra Inês 
Carvalho
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