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When you're sure you've had enough 

Of this life, well hang on 

Don't let yourself go 

'Cause everybody cries 

And everybody hurts sometimes 

 

 

  

Tanta coisa na cabeça 

Não deixes que nada te aborreça 

Tem calma, relaxa 

 
 

Sometimes everything is wrong 
(…) 

If you feel like letting go (Hold on) 

If you think you've had too much 

Of this life, well hang on 

Everybody hurts 

Take comfort in your friends 
(…) 

If you feel like you're alone 

No, no, no, you are not alone 

Na tua vida és tu quem manda 

Preocupas-te demais, abranda 

Tem calma, relaxa 
(…) 

 

 Dói-te tudo é uma desgraça 

Respira fundo que isso passa 

Tem calma, relaxa" 

 
 

 

Well, everybody hurts sometimes 

Everybody cries 

Everybody hurts sometimes 
 

 

“Everybody Hurts” 

R.E.M., 1992 

 

Na tua vida és tu quem manda 

Preocupas-te demais, abranda 

Tem calma, relaxa 
 

 

"Don't worry, be happy" 

Bobby McFerrin, versão de Boss AC, 2015 
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Resumo 

 

O presente relatório de atividade profissional tem como objetivo apresentar a nossa experiência 

profissional como psicóloga, no domínio da psicologia clínica. Nele encontram-se descritas as 

atividades desenvolvidas na nossa prática, bem como o leque de competências teórico-práticas 

adquiridas na formação especializada e no desempenho das nossas funções, nos contextos clínico 

e escolar, ao longo de 25 anos de vida ativa. Especificamente, destacamos o trabalho 

desenvolvido na valência da intervenção psicoterapêutica, com base nos modelos cognitivo-

comportamentais de conceptualização e tratamento das perturbações da ansiedade, 

particularizando a perturbação da ansiedade social, num quadro de promoção do bem-estar 

psicológico, da saúde mental e, em última instância, de educação para a saúde.  

O relatório compreende também uma reflexão crítica sobre as potencialidades e as limitações 

específicas à prática da consulta psicológica junto de uma população jovem-adulta, na 

convergência entre a saúde e a educação, finalizando com o balanço entre a experiência 

adquirida, a carreira atual e os desafios que queremos abraçar no futuro, na busca da nossa 

identidade vocacional. 

 

 

Palavras-chave: Experiência e Competências Profissionais; Psicologia Clínica; Perturbações de 

Ansiedade, Terapia Cognitivo-comportamental; Promoção do Bem-estar Psicológico; Educação 

para a Saúde.  
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Abstract 

 

Professional Activity Report 

 

This professional activity report aims to present the professional experience as a psychologist in 

the field of clinical psychology. In it are described the activities carried out in our practice, as 

well as the range of theoretical and practical skills acquired in specialized training and in the 

performance of our functions, in clinical and school contexts, over 25 years of professional life. 

Specifically, we highlight the work carried out in the field of psychotherapeutic intervention, 

based on cognitive-behavioral models of conceptualization and treatment of anxiety disorders, 

focusing on social anxiety disorders, within a framework of promoting psychological well-being, 

mental health and, ultimately, health education. The report also contains a critical reflection about 

the potentialities and limitations specific to the practice of psychological counseling with a young 

population, in the convergence between health and education, and ends with the balance between 

experience, current career and the challenges that we want to embrace in the future, in search of 

our vocational identity.  

 

 

 

Keywords: Experience and Professional Skills; Clinical Psychology; Anxiety Disorders, 

Cognitive-behavioral Therapy; Promoting Psychological Well-being; Health Education. 

  



viii 

 

Índice 

 
Agradecimentos ......................................................................................................................... v 

Resumo ...................................................................................................................................... vi 
Abstract.................................................................................................................................... vii 

Índice ....................................................................................................................................... viii 
Índice de Figuras ....................................................................................................................... x 

Léxico de Siglas e Acrónimos ................................................................................................... xi 
Introdução ............................................................................................................................... 13 

Revisão da Literatura .............................................................................................................. 17 

Perturbações da Ansiedade – caracterização........................................................................ 17 

Etiologia. ........................................................................................................................... 19 

Diagnóstico e apresentação clínica. .................................................................................... 23 

Perturbação da ansiedade social. ........................................................................................ 25 

Modelos teóricos de conceptualização. ........................................................................... 32 

Trabalho Desenvolvido na Prática Profissional ..................................................................... 37 

Atividades Profissionais Desenvolvidas .............................................................................. 40 

Avaliação psicológica e psicodiagnóstico. .......................................................................... 41 

Intervenção psicoterapêutica. ............................................................................................. 45 

Intervenção na perturbação de ansiedade social. ............................................................. 46 

Avaliação da eficácia terapêutica. .................................................................................. 53 

Atividades de promoção do bem-estar psicológico – prevenir na saúde mental. .................. 53 

Programa de apoio à promoção e educação em saúde (PAPES). ..................................... 55 

Grupos de debate – “Adolescência e Nós”. ..................................................................... 57 

Gabinete de informação e apoio aos alunos (GIAA-SPO). .............................................. 59 

Projeto “ Violência?! Não Obrigado”. ............................................................................ 59 

Outras atividades aglutinadoras........................................................................................... 60 

Aconselhamento psicológico junto de jovens com necessidades especiais de saúde. ....... 60 

Projeto Juntos, aprendemos melhor! Comunidades de aprendizagem para professores e 

alunos (JAM). ................................................................................................................ 61 

Programa de tutoria. ....................................................................................................... 62 



ix 

 

 

 

Programa de Orientação Escolar e Profissional. ............................................................. 63 

Articulação com a Educação Especial - Avaliação Psicopedagógica. .............................. 63 

Plano de Transição para a Vida Ativa. ............................................................................ 64 

Formação dinamizada. ........................................................................................................ 65 

Reflexão Crítica ....................................................................................................................... 67 

Conclusão ................................................................................................................................. 73 

Referências Bibliográficas ....................................................................................................... 77 

Anexos ...................................................................................................................................... 93 



x 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1. Modelo etiológico da ansiedade na infância (Ginsburg et al., 2004, p. 29) ................ 21 

Figura 2. Modelo etiológico da ansiedade social (Hofmann & Barlow, 2002, p. 462) ............... 28 

 

  



xi 

 

Léxico de Siglas e Acrónimos 

 

APA - American Psychiatric Association 

APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vida 

ARSN – Administração Regional de Saúde do Norte 

CDI – 10 - Classificação Internacional de Doenças (10ª Revisão) 

CHTMAD – Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 

CPI – Consulta Psicológica Individual 

DGE – Direção-Geral de Educação 

DGEsTE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

DGS – Direção Geral de Saúde 

DSM-5 - Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (5ª ed.) 

EDP – Energias de Portugal 

ESSP – Escola S/3 S. Pedro, Vila Real 

EUA – Estados Unidos da América 

GIAA – Gabinete de Informação e Apoio aos Alunos 

IUHPE - Internacional Union For Health Promotion and Education  

JAM – Projeto Juntos Aprendemos Melhor 

MCC - Modelo cognitivo-comportamental 

MEC – Ministério da Educação e Ciência 

MS – Ministério da Saúde 

OEP – Orientação Escolar e Profissional 

OPP – Ordem dos Psicólogos Portugueses 



xii  

 

 

PA – Perturbação de Ansiedade 

PAPES – Programa de Apoio à Promoção e Educação em Saúde 

PAS – Perturbação de Ansiedade Social 

PEE – Projeto Educativo da Escola 

PNSE - Programa Nacional de Saúde Escolar  

PRESSE – Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar.  

RAP - Relatório de atividade profissional 

SPO – Serviços de Psicologia e Orientação 

TCC – Terapia cognitivo-comportamental 

TCCM - Terapia cognitivo-comportamental com base no Mindfulness 

UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 



Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação | 13 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

Introdução 

 

O presente relatório de atividade profissional, doravante designado por RAP, tem como 

finalidade descrever, numa perspetiva critico-analítica, o leque de praxis que evidenciam a nossa 

experiência profissional como psicóloga na valência clínica e expor a sua relevância técnico-

científica para a obtenção do grau de mestre em Psicologia – área de especialização em 

Psicologia Clínica. Nele pretendemos destacar as competências chave ao exercício da prática 

clínica, em dois contextos de trabalho, clínica privada e escola secundária, na confluência entre a 

Educação e a Saúde. 

O trabalho tem como fio condutor a reflexão crítica sobre as atividades desenvolvidas e 

prossegue o objetivo de se assumir como um relatório científico, teórico-prático e de análise 

ação-reflexão, ancorado em referenciais teóricos consolidados e de acordo com as 

especificidades inerentes à consulta psicológica junto de uma população jovem-adulta.  

Este projeto procura dar resposta à necessidade de encetar um processo de certificação e 

reconhecimento técnico-científico da nossa atividade no domínio da Psicologia Clínica, 

legitimando uma experiência de 25 anos de trabalho.  

Como psicóloga em contexto escolar, a nossa prática extravasa frequentemente a 

problemática das ‘dificuldades de aprendizagem’ ou da ‘orientação vocacional’, exigindo 

intervenções psicoterapêuticas estruturadas, de foro clínico, em diferentes domínios da 

psicopatologia, como as perturbações da ansiedade, do comportamento, do humor, do 

comportamento alimentar, etc., intervenções essas similares às que implementamos na prática 

clínica no setor privado.  
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A nossa população alvo situa-se, na sua maioria, na faixa etária dos 12 aos 25 anos, entre 

adolescência e a adultícia, com motivos de consulta relacionados, predominantemente, com o 

elevado grau de apreensão e ansiedade com que vivenciam a resolução de algumas das suas 

tarefas normativas. Os quadros de ansiedade constituem a problemática que mais recorrentemente 

encontramos na nossa prática e a sua sintomatologia exige a máxima atenção clínica. A idade de 

início de muitas das perturbações psicopatológicas, como a Perturbação de Ansiedade (PA), 

situa-se neste intervalo etário e a precocidade da emergência dos primeiros sintomas é um alerta 

para a possível severidade na evolução destes quadros clínicos (American Psychiatric Association 

[APA], 2014).  

Face a estes elementos, é nosso propósito privilegiar, neste relatório, o trabalho 

desenvolvido na prevenção e tratamento da ansiedade, em especial da Perturbação da Ansiedade 

Social (PAS), enfatizando a nossa experiência profissional na valência da intervenção 

psicoterapêutica, de acordo com os modelos cognitivo-comportamentais de tratamento, 

desenvolvimentais e sistémico, junto de adolescentes, jovens e jovens-adultos, a frequentar o 

ensino secundário, o ensino superior ou já na transição para a vida ativa. A opção de delimitar a 

reflexão a esta faixa etária e à problemática da ansiedade encontra-se, igualmente, alicerçada na 

identidade vocacional construída ao longo do nosso percurso profissional, na formação científica 

obtida e na perspetiva de carreira que queremos continuar a desenvolver no trabalho com jovens. 

Para ir ao encontro destas resoluções, o RAP encontra-se estruturado em três partes 

sequenciais. Na primeira, a revisão da literatura constitui-se como uma síntese integradora das 

abordagens científicas preponderantes para a compreensão das problemáticas relacionadas com a 

ansiedade. Neste enquadramento, procuramos abranger o que de mais significativo se tem 



Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação | 15 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

investigado sobre os seus modelos teóricos, apresentação clínica, diagnóstico, avaliação e 

intervenção psicológica. 

A segunda comporta a descrição e análise das atividades realizadas junto de adolescentes 

e jovens, como psicóloga clínica. Na convergência, entre a Saúde e a Educação, é nosso propósito 

enfatizar o trabalho desenvolvido na prevenção da ansiedade e a promoção do bem-estar 

psicológico, num quadro mais amplo da educação para a saúde e da promoção da saúde mental. 

Com o objetivo de proceder a um balanço da nossa atividade profissional, o terceiro 

capítulo compreende a reflexão crítica da prática desenvolvida, abarcando as potencialidades e os 

constrangimentos das nossas atribuições como psicóloga clínica. 

Por fim, apresentamos uma síntese conclusiva do trabalho realizado, bem como do seu 

impacto na nossa atual realidade profissional e do itinerário vocacional que perspetivamos 

percorrer no futuro. Em anexos, agregamos alguns elementos pertinentes à fundamentação da 

nossa prática. 

No decurso deste RAP, propomo-nos, assim, conciliar a descrição com a apreciação 

crítica da atividade profissional desenvolvida na área da Psicologia Clínica, na confluência dos 

dois contextos de trabalho, público e privado, enfatizando os últimos anos por razões de 

relevância prática e de contextualização científica. Do ponto de vista estrutural, o relatório 

obedece às normas da American Psychological Association (2009) para a elaboração de trabalhos 

científicos, em consonância com as orientações definidas pela Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro (UTAD), no manual de suporte à redação de RAP, no âmbito do 2º Ciclo de 

formação para licenciados pré-Bolonha (Mestrado).  
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Revisão da Literatura 

 

Perturbações da Ansiedade – caracterização 

O estudo da ansiedade, tal como a concebemos hoje, teve o seu início a partir do século 

XIX e a sua conceptualização tem acompanhado a evolução das sociedades modernas, 

assumindo-se, na atualidade, como um problema de saúde pública, requerendo elevados recursos 

económicos para a sua investigação e tratamento (Barlow, 2001, 2002). 

Em termos filogenéticos e ontogenéticos, a ansiedade circunscreve-se no conjunto de 

mecanismos de alerta do ser humano contra ocorrências que possam constituir ameaças à vida e, 

como tal, a sua função é desencadear comportamentos protetores e adaptativos para evitar 

experiências negativas, fazendo, assim, parte do nosso legado evolucionário (Barlow, 2002). 

A ansiedade tem uma função adaptativa e, como uma ferramenta de sobrevivência, 

espelha a essência do que é ser humano, assumindo-se como transversal a todas as culturas, pese 

embora os condicionamentos socioculturais inerentes à sua expressão emocional e 

comportamental. 

O avanço dos estudos em campos como a psicofarmacologia, a neurobiologia, as ciências 

do comportamento e das emoções, entre outras, trouxe, a partir da década de 60, um novo fôlego 

à investigação das perturbações ansiosas, culminando com a emergência de novas abordagens, 

das quais se destaca a perspetiva desenvolvimental, a importância das cognições nas emoções e 

nas perturbações emocionais e a evidência da interação de múltiplos fatores na emergência dos 

sintomas de ansiedade (Silverman & Treffers, 2001). 

A partir da década de 70, o trabalho de Lang (1979, citado por Barlow, 2001) sobre a 

teoria bioinformacional das emoções permitiu um estudo mais integrador, passando a 
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comunidade científica a abordar a ansiedade como um constructo multidimensional, composto 

por três componentes: 

a) Cognitiva, caracterizando a natureza subjetiva dos sentimentos e pensamentos 

associados à ansiedade, como a apreensão, angústia, a inquietação e a irritabilidade; 

b) Fisiológica, como resposta vegetativa, de natureza psicofisiológica, associada à 

ativação do sistema nervoso simpático e parassimpático, que se traduz pelas 

manifestações somáticas do estado ansioso, como o tremor, a sudação, o rubor, a 

taquicardia, as dificuldades respiratórias, a tensão muscular, entre outras;  

c)  Comportamental, relacionada com a ação do individuo, face aos eventos 

ansiogénicos, como os comportamentos de fuga e evitamento e os maneirismos 

compulsivos.  

Na história da psicopatologia, a ansiedade, na sua expressão generalizada, foi considerada 

como uma categoria residual até 1980 e o seu diagnóstico era apenas atribuído quando não se 

encontravam preenchidos os critérios para nenhuma outra perturbação do Eixo I. A partir desta 

data, com a terceira edição do Diagnostic and Stastitical Manual of Mental Disorders (DSM-III) 

(American Psychiatric Association [APA], 1980), ela passa a ser reconhecida como uma 

categoria de diagnóstico específica e desde então, nas diferentes edições do referido manual, os 

seus critérios têm sido substancialmente revistos. 

Ao longo das últimas décadas, não tem sido fácil delimitar e operacionalizar uma 

definição de ansiedade consensualmente aceite pela comunidade científica e terapêutica. A 

complexidade do seu estudo espelha-se, ainda hoje, na multiplicidade de significados relatados, 

tanto na literatura científica, como pelo senso comum, surgindo como apreensão, disposição, 

estado de tensão, estímulo, emoção, sintoma. Como sintoma, na saúde mental, a ansiedade 
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alcança um estatuto especial, onde, face à sua severidade, pode ser perspetivada como patológica 

e categorizada como perturbação (Silverman & Treffers, 2001). 

Na atualidade, com o contributo da perspetiva desenvolvimental, as vivências de medo e 

de ansiedade moderada são consideradas normais e necessárias ao equilíbrio do desenvolvimento 

psicoafectivo, pelo que a sua abordagem deve ser inserida num contexto normativo. Deste modo, 

os seus dados empíricos passam a ser fundamentais para a compreensão e conceptualização da 

ansiedade e dos medos a partir da infância e, consequentemente, para a avaliação da sua 

severidade, atribuição de diagnóstico clínico e respetiva proposta terapêutica (Kendall & Suveg, 

2006).  

 

Etiologia. 

Ao longo da década de 90 verificou-se um incremento dos estudos sobre a etiologia e a 

natureza da ansiedade, impulsionados, não só, pelo crescente aumento das taxas de prevalência 

da perturbação no mundo industrializado, mas sobretudo pelas consequências a longo prazo da 

vivência de experiências de elevada ansiedade na infância e adolescência (Kendall, 2006).  

Hoje verifica-se um alargado consenso entre a comunidade científica quanto à 

complexidade da etiologia das perturbações da ansiedade, cujo desenvolvimento parece resultar 

da sinergia de múltiplos fatores - psicológicos, biológicos, familiares e socioculturais - os quais, 

isoladamente, não permitem explicar a emergência da perturbação, nem compreender os 

diferentes quadros nosológicos que esta pode assumir (Ginsburg, Siqueland, Masia-Warner & 

Hedtke, 2004). 

A extensa literatura sobre a temática da origem da ansiedade alerta para a interseção de 

múltiplos fatores, endógenos e exógenos, de ordem genética (e.g., Boer & Lindhout, 2001), 
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psicológica, de base temperamental, como a inibição comportamental (e.g., Fox, Henderson, 

Marshall, Nichols, & Ghera, 2005; Lonigan & Phillips, 2001) e de base sociofamiliar, como os 

estilos parentais e práticas educativas (e.g., Degnan, Almas, & Fox, 2010; Silverman & Treffers, 

2001). 

As perturbações da ansiedade constituem as formas mais comuns de psicopatologia nas 

crianças e adolescentes e podem interferir negativamente na sua vida social, familiar e escolar. 

Ao evidenciarem que o tempo é um fator de agravamento dos níveis de ansiedade e de 

manutenção da perturbação, os estudos realizados nas últimas décadas vêm consolidar a 

importância das investigações neste domínio e obrigar à integração da psicopatologia infantil 

numa perspetiva desenvolvimental (Holmeck, Greenley, & Franks, 2004). 

Neste contexto, a teoria da vinculação tem sido citada como modelo explicativo do 

desenvolvimento e manutenção da ansiedade. Inúmeros estudos centrados neste modelo apontam 

para a importância da qualidade das relações precoces com as figuras significativas no 

desenvolvimento de representações de si e de relações ajustadas com os outros e com o mundo 

global (Crowell, 2003). Em 1981, Bowlby referia os padrões relacionais com a figura de 

vinculação baseados essencialmente na rejeição ou superproteção, como fatores de causalidade 

para o desenvolvimento da ansiedade. Estudos subsequentes ao trabalho de Ainsworth (1976) 

evidenciam o estilo de vinculação segura como uma condição de proteção face ao 

desenvolvimento de perturbações emocionais, enquanto o estilo de vinculação insegura é 

assumido como fator de risco (e. g., Crowell, 2003; Thompson, 2001). 

Na sequência destas abordagens teóricas, Ginsburg et al. (2004) desenvolveram um 

modelo etiológico da ansiedade na infância (Figura 1), assente na perspetiva desenvolvimental. 
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A partir da combinação de fatores de vulnerabilidade psicológica e biológica, da criança e 

da sua família, num ambiente sociocultural específico, este modelo procura constituir-se como 

um contributo para a compreensão das perturbações da ansiedade, pese embora as limitações 

empíricas que lhe são atribuídas e reconhecidas pelos seus autores. 

No que diz respeito aos fatores de risco inerentes à criança, os autores realçam que o 

temperamento precoce da criança, designadamente a inibição comportamental, ligada a 

predisposições genéticas, poderá conduzir não só, a um baixo limiar de resposta a situações novas 

ou desconhecidas, como também a um aumento da ativação simpática. Esta resposta, por seu 

turno, pode desencadear um conjunto de reações em cadeia e fomentar e/ou agravar o estilo 

inseguro da vinculação estabelecida com o adulto cuidador, conduzindo ao afastamento social e 

ao evitamento comportamental da criança (Ginsburg et al., 2004).  

 

 

Figura 1. Modelo etiológico da ansiedade na infância (Ginsburg et al., 2004, p. 29) 
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Concomitantemente, estes fatores relativos à criança interferem com o comportamento 

parental. O temperamento dos pais e a sua própria história de vinculação insegura podem, como 

conceptualizam os autores, funcionar como fatores de risco e conduzir ao desenvolvimento de 

sintomas psicopatológicos, como a ansiedade. A vivência contínua, por parte dos pais, de 

elevados níveis de ansiedade poderá condicionar negativamente o desenvolvimento de 

competências de coping adaptativas e aumentar as manifestações de ansiedade específicas ao 

comportamento parental que, por sua vez, fomentam a vulnerabilidade do filho para desenvolver 

perturbações de ansiedade. A esta complexa interação de fatores acrescentam-se ainda fatores de 

ordem familiar e ambiental, como o desemprego, a morte de um ente-querido, conflitos 

conjugais, falta de suporte social, entre outros, que condicionam o comportamento parental e, em 

última instância, influenciam o desenvolvimento de perturbações ansiosas nas crianças (Ginsburg 

et al., 2004). 

Barrett e Turner (2004), corroboram este modelo etiológico, enfatizando como fatores de 

risco para o desenvolvimento da ansiedade infantil: a) o temperamento da criança; b) as 

estratégias de coping baseadas no evitamento; c) o padrão de vinculação ansioso/resistente; d) o 

défice na capacidade de regulação emocional; e) a ansiedade parental e/ou história familiar de 

ansiedade e f) a exposição a acontecimentos de vida negativos, traumáticos ou stressantes. 

Não obstante a dimensão adaptativa da ansiedade e a assunção da sua normalidade em 

termos desenvolvimentais, a sua vivência pode alcançar os critérios de perturbação se os níveis 

de severidade, de disfuncionalidade e de interferência com a vida quotidiana ultrapassarem o 

esperado para o contexto e para a faixa etária (Kendall, 2006). 
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Diagnóstico e apresentação clínica. 

Com base numa revisão de inúmeros estudos, elaborada na década passada, Kendall e 

Suveg (2006) referem que as pesquisas tendem a prosseguir o propósito de compreender as 

sequelas negativas das perturbações da ansiedade, sabendo-se que potenciam o risco de 

desenvolver psicopatologias na vida adulta, com diagnósticos comórbidos, e funcionamentos 

desajustados em áreas como o desempenho académico e a relação com os pares e familiares ao 

longo do ciclo vital. Neste contexto, as investigações mais recentes, corroboram que a ansiedade, 

a par da depressão, interfere marcadamente na saúde mental dos jovens, com repercussões 

transversais aos diferentes contextos de vida, prolongando-se até e ao longo da vida adulta, com 

comprometimento acentuado da funcionalidade global dos indivíduos (Beiter et al., 2015; Rapee, 

Schniering, & Hudson, 2009). 

Em 2004, Kendall e Ollendick salientavam já o esforço da comunidade científica e clínica 

para adaptar alguns critérios de diagnósticos das perturbações da ansiedade em função do nível 

de desenvolvimento do paciente, fundamentalmente a partir da quarta edição do Diagnostic and 

Statiscal Manual of Mental Disorders (DSM-IV) (American Psychiatric Association [APA], 

1994).  

Nesta linha, na sua quinta edição, o DSM-5 (APA, 2014) integra as adaptações apontadas 

pela comunidade científica na caracterização e diagnóstico deste quadro, categorizando como 

perturbações da ansiedade as seguintes condições clínicas: a) Perturbação da Ansiedade de 

Separação - [309.21 (F93.0)]; b) Mutismo Seletivo - [312.23 (F94.0)]; c) Fobia Específica - 

[300.29 (F40.2xx – de acordo com o estímulo fóbico)]; d) Perturbação da Ansiedade Social - 

[300.23 (F40.10)]; e) Perturbação de Pânico - [300.01 (F41.0)]; f) Agorafobia - [300.22 (F40.0)]; 

g) Perturbação da Ansiedade Generalizada - [300.02 (F41.1)]; h) Perturbação da Ansiedade 
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induzida por Substância/Medicamento - [29x.89 (F1x.x – de acordo com a 

substância/medicação)]; i) Perturbação da Ansiedade devido a Outra Condição Médica - [293.84 

(F06.4)]; j) Perturbação da Ansiedade com Outra Especificação - [300.09 (F41.8)] e k) 

Perturbação da Ansiedade sem Outra especificação - [300.00 (F41.9)]. 

Em termos epidemiológicos globais, Barrett e Turner referiam, em 2004, que na 

população geral, entre 2% a 10% das crianças até aos 12 anos experienciavam sintomas de 

ansiedade ou depressão, o mesmo acontecendo entre 15% a 20% dos adolescentes. Nos últimos 

anos, inúmeros estudos evidenciam que as perturbações da ansiedade constituem os quadros mais 

frequentemente diagnosticados em crianças e adolescentes, com uma prevalência estimada entre 

6% e 19%, com 2,5% a 5% dos sujeitos a cumprirem, em qualquer idade, os critérios de 

diagnóstico para perturbação da ansiedade, o que a torna uma das mais prevalentes perturbações 

diagnosticadas na saúde mental infantil e juvenil (Degnan, Almas, & Fox, 2010; Grills-Taquechel 

& Ollendick, 2007, 2013; Rapee et al., 2009).  

No que diz respeito à comorbilidade, o estudo de Essau (2003) veio evidenciar que a taxa 

de comorbilidade dentro das perturbações da ansiedade, em crianças e adolescentes, se situa nos 

14,1%. A comorbilidade das perturbações de ansiedade com outras perturbações psicopatológicas 

é, no entanto, muito mais elevada. Cerca de 51% dos adolescentes com perturbações da ansiedade 

apresentam outros diagnósticos psiquiátricos, sendo a combinação entre ansiedade e as 

perturbações do humor o padrão comórbido mais frequente (APA, 2014; Essau, 2003). 

A idade de início de muitas das psicopatologias, em particular das perturbações de 

ansiedade, situa-se entre a adolescência e a idade adulta e a precocidade da emergência dos 

primeiros sintomas a serem alvo de atenção clínica é um alerta para severidade da evolução do 

quadro (APA, 2014). Os estudos não são unânimes quanto à idade média do seu início, mas uma 
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vez diagnosticada, a perturbação clínica tende a perdurar ao longo da vida, sobretudo nos casos 

com PAS (Grills-Taquechel & Ollendick, 2007, 2013). A maioria das perturbações de ansiedade 

não entra em remissão com o simples passar do tempo e alguns quadros, como a ansiedade social, 

colocam os jovens em risco acrescido de desenvolverem subsequentemente perturbações de 

humor e/ou de abuso de substâncias (Kendall, Aschenbrand, & Hudson, 2003). 

Nas últimas duas décadas, a evolução dos estudos sobre as perturbações de ansiedade 

permitiu construir um corpo de conhecimentos cada vez mais sólido e consistente, não só quanto 

à sua etiologia e cronicidade, como também quanto aos seus suportes neurobiológicos. Os 

estudos no campo da neurobiologia sugerem a existência de alterações no funcionamento 

neurológico, transversais a algumas das perturbações de ansiedade, como a fobia social e a 

ansiedade generalizada, o que tem conduzido ao desenvolvimento pesquisas comparativas, com o 

objetivo de identificar as caraterísticas neurofuncionais comuns às perturbações de ansiedade e 

delimitar a especificidade dessas alterações a cada condição clínica, de forma a auxiliar o seu 

diagnóstico diferencial e a aprofundar o conhecimento sobre a vulnerabilidade biológica, como 

um dos fatores etiológico destas perturbações (e.g., Fonzo et al., 2015; Stein & Stein, 2008).  

Estas evidências, associadas à tipologia dos quadros clínicos diagnosticados na população 

que procura a nossa consulta psicológica, conduzem-nos, no contexto deste trabalho, a 

singularizar a abordagem da PAS e a aprofundar, consequentemente, a sua caracterização. 

 

Perturbação da ansiedade social. 

A ansiedade social consiste no medo vivenciado em situações sociais. É uma experiência 

humana comum, intrinsecamente ligada com a estrutura e a organização hierárquica dos grupos 

humanos e, em graus ténues, pode ter uma função reguladora do funcionamento social. A 
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ansiedade social transforma-se em quadro clínico quando assume um grau tão elevado que 

origina sofrimento e interfere significativamente com vida social e profissional do indivíduo. De 

acordo com Pinto-Gouveia (1997, 2000a) a ansiedade social deveria ser conceptualizada como 

uma dimensão que se estende num continuum, entre um grau mais atenuado de ansiedade social, 

comum aos seres humanos, e um grau extremo, severamente incapacitante, assumindo a categoria 

de perturbação de ansiedade social. 

As características associadas à ansiedade social incluem hipersensibilidade à crítica, 

acompanhada da perceção de ser constantemente observado, elevada consciência de si mesmo, 

autoavaliação negativa e sentimentos de rejeição, dificuldades em ser afirmativo, baixa 

autoestima, sentimentos de inferioridade. Na tentativa de se protegerem das avaliações negativas 

por parte dos outros e colmatar o desconforto provocado, os sujeitos tendem a assumir uma 

atitude constante de hipervigilância, de comparação, de autoavaliação e avaliação dos outros, 

atitude essa muito desgastante e geradora de profundo mal-estar. De modo genérico, os 

indivíduos com PAS podem também manifestar défices de competências sociais, dificuldades 

escolares e profissionais.  

Neste contexto, a ansiedade excessiva face à avaliação académica integra o quadro 

nosológico da PAS, na medida em que momentos de avaliação escolar constituem uma das 

muitas situações em que o desempenho (oral ou em teste escrito) é avaliado por outrem e, como 

tal, desencadear ansiedade social, com medo excessivo de ser alvo de apreciação (e.g., Freitas, 

2009; McDonald, 2001).  

A ansiedade aos testes evidencia a ativação do processo de alarme desencadeado pela 

antecipação ou pelo confronto com uma situação que o indivíduo perceciona como “perigosa”, 

difícil e/ou exigente (Salvador, 2009; Zeidner, 1998), podendo levar a desempenhos académicos 
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abaixo das capacidades e expetativas e, como tal, interferir seriamente na vida escolar e pessoal 

dos sujeitos (Cruz, 1989; McDonald, 2001). 

A ansiedade experimentada pelos fóbicos sociais nas situações problemáticas exterioriza-

se a nível somático, cognitivo e comportamental. A nível somático, os sintomas corporais são 

muito semelhantes aos das outras perturbações ansiosas, embora os estudos empíricos revelem 

uma maior frequência de sinais e sintomas específicos como o tremor, o rubor, a sudação, as 

palpitações cardíacas, a tensão muscular e a urgência de micção (Hofmann & Bitran, 2007; Pinto-

Gouveia, 2000b). Nos processos cognitivos, a atenção torna-se autofocalizada e agregada a uma 

elevada consciência de si, o que amplifica a perceção da ansiedade e diminui a atenção disponível 

para os estímulos exteriores (tarefa social). O confronto com a situação social temida desencadeia 

a focalização do conteúdo do pensamento em temas de fracasso, falta de competências para 

causar uma boa impressão, preocupações com a heteroavaliação e com a aparência física. A 

autoperceção e a autoavaliação da performance social sofrem um enviesamento negativo, sendo 

igualmente negativas as expectativas quanto às consequências de interações sociais futuras, o que 

pode conduzir a um ciclo contínuo de avaliação negativas e aumentar o risco de severidade da 

ansiedade social (Pinto-Gouveia, 2000b). Em alguns indivíduos, em situações que despertam 

ansiedade, acresce ainda a possibilidade de construírem espontaneamente imagens distorcidas e 

negativas de si mesmos, em que se percecionam e se avaliam a partir da perspetiva de 

observador. 

A expressão sintomatológica da ansiedade social parece, contudo, apresentar 

especificidades culturais (Hofmann & Barlow, 2002). Por exemplo, no ocidente o medo 

dominante é o de se sentir embaraçado e na cultura oriental é o receio de embaraçar os outros. 
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Do ponto de vista etiológico, ainda não são muito claros os fatores causais e 

desenvolvimentais desta perturbação ansiosa, mas a sua abordagem tem de ser inserida numa 

perspetiva multicausal, com influência recíproca entre os elementos de ordem biológica, 

familiares, características de temperamento e experiências sociais aversivas e traumáticas.  

Hofmann e Barlow (2002) apresentam um modelo etiológico da fobia social (Figura 2), 

combinando fatores de vulnerabilidade psicológica e biológica (genética).  

 

 

Figura 2. Modelo etiológico da ansiedade social (Hofmann & Barlow, 2002, p. 462) 

Estes autores defendem que o mecanismo etiológico da ansiedade social apenas de 

desempenho desencadeia-se mais frequentemente por reação a alarmes verdadeiros, o que a 

aproxima do quadro clínico da fobia específica, podendo mesmo emergir na sequência de 

acontecimentos traumáticos. Pelo contrário, a ansiedade social, generalizada a várias situações, 
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inicia-se mais frequentemente por reação a alarmes falsos ou inexistentes, num contexto de 

avaliação social. Os falsos alarmes, como fatores desencadeadores de ansiedade social, parecem 

explicar a razão pela qual os indivíduos com ansiedade social se avaliam com um fraco controlo 

interno e percecionam que os outros controlam melhor as situações sociais.  

A interligação entre ansiedade social e o desempenho social é complexa e ainda pouco 

esclarecida. Os estudos não são consensuais, evidenciando a hipótese de que apenas alguns casos, 

em algumas situações, apresentam um défice de competências sociais. Estes dados traduzem a 

possibilidade da qualidade da performance social ser independente do grau de severidade da 

ansiedade social, o que será importante para a avaliação e para o planeamento da intervenção 

terapêutica (Cunha, 2000; Hofmann & Log, 2006, Hofmann & Otto, 2008).  

Contudo, a ansiedade social pode conduzir à emergência de comportamentos de 

evitamento de situações interpessoais, em diversos contextos, como o trabalho, a escola, o 

convívio social e as relações românticas, o que tem repercussões na qualidade de vida dos 

sujeitos. 

No que se refere ao diagnóstico, o DSM-5 (APA, 2014) mantém a Perturbação de 

Ansiedade Social [300.23 (F40.10)] como entidade clínica autónoma, em que o medo de originar 

uma impressão negativa ou de ser de ser avaliado negativamente pelos outros em contextos 

sociais, constitui o elemento fulcral da sua descrição clínica. Os seus critérios não são 

condicionados pela idade do sujeito, salientando que nas crianças, a ansiedade tem de estar 

presente com os pares e não apenas durante interações com os adultos, podendo ser expressa por 

choro, birras, imobilidade, colar-se aos outros, retraimento ou incapacidade de falar em situações 

sociais (cf. Anexo C). Em termos de especificadores, o DSM-5 (APA, 2014) apresenta 

unicamente o de apenas de desempenho, se o medo se restringe a falar ou a situações de 
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desempenho em público, i. e., os indivíduos com este tipo não têm medo nem evitam situações 

sociais que não implicam desempenho. Nesta última edição, o DSM-5 (APA, 2014) abandona o 

especificador de ansiedade social generalizada, presente nas edições anteriores, indo ao encontro 

das questões levantadas, ao longo dos últimos anos, pela comunidade científica, ao realçar a 

dificuldade em obter resultados empiricamente consistentes para sustentar o diagnóstico 

diferencial entre os dois subtipos e conceptualiza-los como quadros nosológicos independentes 

(Hofmann, Heinrichs, & Moscovitch, 2004; Zimmerman, Dalrymple, Chelminski, Young, & 

Galione, 2010). 

Os estudos epidemiológicos elaborados por Kessler et al. (2005, citado por Kasper, 2006) 

apontam para um valor de 13,3% de prevalência ao longo da vida, situando a ansiedade social 

com uma das perturbações psicopatológica mais frequentes na população geral. Para um período 

de diagnóstico de 12 meses, o DSM-5 (APA, 2014) refere uma prevalência estimada de cerca 7% 

nos EUA e, em média, de 2,3% na Europa, mantendo-se estes valores para as taxas de 

prevalência aos 12 meses, em crianças e adolescentes. Os estudos elaborados a partir da 

comunidade sugerem que a PAS é mais comum nas mulheres, verificando-se que esta diferença 

de taxas de prevalência entre géneros é mais evidente nos adolescentes e nos adultos jovens. Nas 

amostras clínicas, a vasta maioria das pessoas com ansiedade social tem medo de mais de um tipo 

de situações sociais e a taxa de prevalência por género é similar ou ligeiramente superior no sexo 

masculino, o que segundo o DSM-5 (APA, 2014), se prende com questões de ordem cultural, em 

que os papéis de género e as expetativas sociais são fatores preponderantes e conduzem à procura 

de ajuda por parte dos indivíduos masculinos. 

No plano psicopatológico, a ansiedade social pode preceder e estar associada com as 

Perturbações de Pânico, de Agorafobia, Perturbação Obsessivo-Compulsiva, Perturbações do 
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Humor, Perturbações relacionadas com Substâncias e Perturbações de Somatização. Nas crianças 

e adolescentes, segundo Morris (2004) é elevada a comorbilidade da ansiedade social com a 

Depressão e com a Perturbação da Ansiedade Generalizada. Este quadro de comorbilidade e o 

facto de, em geral, o início da ansiedade social anteceder o das outras perturbações, apontam para 

que ela possa constituir um importante fator de vulnerabilidade e de causalidade para outros 

distúrbios psicopatológicos (APA, 2014). 

Segundo o DSM-5 (APA, 2014), nos EUA, a idade média do começo da PAS situa-se nos 

13 anos e em 75% dos sujeitos o desenvolvimento da perturbação verifica-se entre os 8 e os 15 

anos. Stein e Stein (2008), referem que a ansiedade social, não só constitui a mais comum das 

perturbações da ansiedade, como o seu início ocorre em idades muito precoces - pelos 11 anos 

em cerca de 50% dos casos e pelos 20 anos em cerca de 80% dos indivíduos.  

A evolução da ansiedade social é crónica, contínua e prolonga-se habitualmente pela vida 

fora com um elevado nível de limitação funcional, pese embora possa diminuir de intensidade ou 

mesmo remitir durante a idade adulta. No entanto, a taxa de recuperação é baixa, tornando-se um 

fator de risco para o desenvolvimento posterior de perturbação depressiva e de abuso de 

substâncias (Degan et al., 2010; Stein &Stein, 2008). 

Em 1993, os resultados de um estudo de Davidson, Hughes, George e Blazer (citado por 

Pinto-Gouveia, 2000b) sugerem já que quanto mais precoce for o início da perturbação (inferior a 

11 anos), maior será a sua severidade, terá pior prognóstico e maior probabilidade do indivíduo 

desenvolver outros transtornos comórbidos. Como fatores de bom prognóstico são evidenciados a 

elevada formação académica, o início posterior aos 11 anos de idade e a inexistência de 

comorbilidade psicopatológica (APA, 2014). 
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Modelos teóricos de conceptualização. 

Os modelos de tradição cognitivo-comportamental (MCC), destacam-se desde a década 

de 80, pelo seu contributo para a compreensão e tratamento da PAS e são considerados como 

modelos proximais da ansiedade social e procuram explicar, não só os processos que ocorrem no 

sujeito com fobia social, durante a interação social, como os processos que funcionam como 

fatores de risco e de manutenção da perturbação.  

Partindo dos alicerces teóricos dos modelos cognitivas e comportamentais, os MCC 

apresentam-se como uma conceptualização aglutinadora dos pressupostos etiológicos e 

terapêuticos da ansiedade social. Na década de 70, a perspetiva comportamental assentou a sua 

abordagem inicial em duas grandes premissas, uma que encarava a PAS como uma resposta 

condicionada (comportamento aprendido), a outra como o resultado de um défice de 

competências sociais. Ao longo dos anos 80 e já sob influência das perspetivas cognitivistas, 

estas premissas passam para segundo plano, tornando-se central a existência de cognições 

disfuncionais que conduzem o sujeito a desvalorizar a sua performance social e a avaliar como 

ameaçadoras certas situações sociais, que, consequentemente, passa a evitar, inibindo e limitando 

o seu reportório de comportamentos sociais (Henrichs, Hofmann, & Barlow, 2004). 

As investigações efetuadas mostram que os fóbicos sociais, numa situação socialmente 

ansiogénica, apresentam uma distorção cognitiva na perceção de si próprios e do seu desempenho 

social, reforçando a hipótese cognitivista e o aprofundamento das conceptualizações cognitivo-

comportamentais da ansiedade social (Henrichs & Hofmann, 2004; Hofmann, 2007). 

De entre os modelos explicativos desenvolvidos desde então, destacamos o de Clark e 

Wells (1995), pela sua abrangência e importância para a intervenção terapêutica. Estes autores 

desenvolveram um modelo cognitivo centrado na descrição e compreensão dos fatores de 
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manutenção da ansiedade social e que pretende constituir-se como uma síntese integradora de 

outros modelos explicativos (teóricos e empíricos), como o modelo de Beck, Emery e Greenberg, 

de 1985 e o modelo de Heimberg e Barlow, desenvolvido a partir de 1988 (citados por Pinto-

Gouveia, 2000c).  

O modelo de Clark e Wells (1995) assenta no pressuposto que os fóbicos sociais 

desenvolvem, a partir de ocorrências anteriores combinadas com predisposições comportamentais 

inatas, um conjunto de suposições sobre si próprios e das situações sociais que os levam a 

interpretar a interação social em que se encontra como ameaçadora. Face a uma tarefa social, 

estes indivíduos acreditam que se comportam de forma inapta e desajustada e que isso tem 

consequências negativas na forma como são percecionados pelos outros, condicionando 

negativamente o seu estatuto social, valor pessoal e conduzindo à rejeição social. No seguimento 

destas crenças, as situações sociais passam, assim, a representar um perigo para o fóbico social e 

o confronto com uma situação social ativa automaticamente o que Clark e Wells (1995) 

denominaram de “programa de ansiedade”. Para estes autores, o cerne da ansiedade social é o 

desejo intenso de difundir nos outros uma impressão positiva de si mesmo, associado a uma 

grande insegurança sobre as capacidades para o fazer, pelo que, quando o fóbico social entra 

numa situação social avaliada como ameaçadora ativa o “programa de ansiedade”, sofrendo um 

conjunto complexo de alterações cognitivas (atenção, interpretação e memória), afetivas, 

somáticas e comportamentais (respostas evolucionárias para lidar com ameaças objetivas). Este 

funcionamento, comum nos indivíduos com perturbações de ansiedade, em que as ameaças são 

mais imaginadas que reais, torna-se desajustado e constitui-se como uma fonte de perceção de 

ameaça contínua, encerrando os sujeitos num ciclo vicioso, que perpetua e intensifica a 

ansiedade. Este conjunto de respostas programadas, segundo os autores, assenta na influência 
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recíproca e simultânea de três elementos: a) os sintomas somáticos e cognitivos ativados pela 

perceção de perigo e que por si só podem ser avaliados como uma nova fonte de ameaça; b) a 

atenção autofocada, descrita como uma observação e monitorização minuciosa de si mesmo, 

aquando de uma tarefa social interpretada como ameaçadora; e por fim c) os comportamentos de 

segurança, utilizados por vezes de uma forma rígida perante uma situação ansiogénica e com os 

quais os sujeitos pretendem controlar e proteger-se da ameaça percebida e reduzir, assim, o risco 

de serem avaliados negativamente, mas que contribuem para a manutenção do problema.  

Pinto-Gouveia (1997) complementa esta abordagem cognitivista, salientando que a 

experiência de ansiedade social, no seu todo, pode provocar um desempenho social inadequado e 

ineficaz, percecionado pelos outros como distante e desencadear padrões de relação menos 

positivos, que por sua vez confirmam o medo da avaliação negativa e da rejeição social, 

constituindo-se, assim, um mecanismo de feedback que mantém e alimenta a perturbação. 

Na mesma linha, o modelo desenvolvido por Hofmann e Barlow em 2002, defende que 

todo o ser humano é sensível à desaprovação social e como tal pode vivenciar “medo social”, mas 

para desenvolver a perturbação, o indivíduo tem de apresentar vulnerabilidade psicológica e 

biológica à apreensão social (cf. Figura 2). O carácter genético da fobia social parece estar 

devidamente demonstrado através de vários estudos que revelam a ligação particular da fobia 

social e a inibição comportamental. (Fox et al., 2005; Lonigan & Philips, 2001). 

A análise dos fatores de manutenção da perturbação da ansiedade social realça outras 

características preponderantes nos fóbicos sociais, como a ansiedade antecipatória e o 

processamento pós-situação (“autópsia” da situação). Estes processos cognitivos de antevisão 

detalhada do que poderá acontecer e de revisão minuciosa do que aconteceu, utilizados como 

estratégias para diminuir o receio de uma avaliação social negativa, acabam por incrementar a 
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ansiedade, promover um comportamento social desajustado, confirmar a vulnerabilidade à 

avaliação dos outros e, consequentemente, contribuir para a conservação da fobia social. 

Estes pressupostos básicos da abordagem cognitivo-comportamental da fobia social, 

sustentados empiricamente e a partir dos quais os autores anteriormente referenciados 

conceptualizam o desenvolvimento e a manutenção da ansiedade social, obrigam à analise e 

compreensão do conteúdo cognitivo dos fóbicos sociais, habitualmente caracterizado por três 

categorias de suposições disfuncionais: a) as crenças básicas e incondicionais sobre si mesmo 

autoesquemas; b) as crenças condicionadas em relação à avaliação social; c) e os padrões e 

expectativas excessivamente elevados para o funcionamento social (Hofmann, 2007; Hofmann & 

Barlow, 2002). Neste contexto, a vulnerabilidade à avaliação dos outros, como alicerce da 

ansiedade social, resulta da existência de autoesquemas de ineficácia e incompetência para lidar 

com situações sociais, articuladas com crenças condicionadas e de suposições rígidas, 

perfeccionistas e disfuncionais do que é um desempenho social adequado. Adicionalmente, os 

esquemas interpessoais, associando as crenças sobre os outros e sobre os comportamentos destes 

em situações sociais, parecem concorrer para a vivência de ansiedade social (e.g., Henrichs & 

Hofmann, 2004; Hofmann & Otto, 2008; Pinto-Gouveia, 2000c). 

O avanço tecnológico em geral e na área da neuroimagiologia funcional em particular, 

tem possibilitado efetuar estudos preliminares, mas inovadores, no campo da neurobiologia 

funcional. Os seus resultados apontam para um aumento da atividade de centros neurológicos 

como a amígdala e a ínsula, em pacientes diagnosticados com ansiedade social, resultados esses 

que necessitam de ser validados em estudos futuros, mas consubstanciam a neurobiologia como 

uma área de investigação fundamental para a compreensão e o tratamento da PAS (e.g., Abraham 

et al., 2013; Stein & Stein, 2008). 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Anna+Abraham%22
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Em síntese, no que diz respeito às perturbações da ansiedade, a Psicologia Clínica tem, 

hoje, um vastíssimo campo de intervenção, beneficiando da proliferação de múltiplas abordagens 

teóricas e práticas, decorrente da evolução conceptual dos MCC e consequente diversidade das 

terapias de base cognitivo-comportamental. 

De forma integradora, a evolução científica tem evidenciado que a interatividade dos 

fatores de proteção, de risco, precipitantes e de manutenção é fundamental para a compreensão 

das perturbações de ansiedade, sublinhando que a sua ativação e interferência variam ao longo do 

ciclo de vida. 

Especificamente, entre a adolescência e a idade adulta, tal como sublinhado por inúmeros 

autores de referência (Degan et al., 2010; Holmeck et al., 2004), podem emergir vulnerabilidades 

psicológicas inesperadas. Como uma fase de transição de vida, os stressores normativos a ela 

associados têm o potencial de induzir uma grande adversidade nas vidas dos jovens e propiciar a 

emergência de sofrimento psicológico, justificando o nosso interesse pela sua abordagem, 

particularmente quando conduz ao surgimento de sintomatologia ansiosa e à sua possível 

evolução para um quadro de perturbação da ansiedade. 

Neste contexto, insere-se também a nossa preocupação pela necessidade de se trabalhar a 

problemática da ansiedade numa perspetiva preventiva, de promoção do bem-estar psicológico, 

enquadrada num cenário mais amplo da educação para a saúde (Ministério da Educação e Ciência 

[MEC], 2009, 2014). A este respeito, Barett e Turner (2001, 2004) chamam a atenção para a 

importância da promoção, da prevenção e da intervenção precoce na saúde mental, o mais cedo 

possível, enfatizando a necessidade de se conceber e implementar programas de prevenção das 

perturbações da ansiedade na população, a partir do conhecimento e da identificação dos fatores 

de risco e de proteção, associados com a ansiedade infantil e a depressão.  
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Trabalho Desenvolvido na Prática Profissional 

 

Como parte fulcral do RAP, este capítulo constitui-se como o espaço fundamental de 

descrição e reflexão sobre o trabalho desenvolvido como psicóloga clínica, a exercer em centros 

médicos privados e em meio escolar. 

Na análise e descrição das atividades desenvolvidas na esfera clínica agregamos o 

trabalho prestado nos dois contextos de trabalho, assumindo que a missão e as finalidades do 

nosso trabalho leva-nos a regular a nossa prática por uma postura eclética, abrangente e 

integradora, na busca dos processos ajustados a cada caso.  

No âmbito da Saúde, as funções do psicólogo como técnico superior de saúde no sistema 

público, encontram-se definidas no Decreto-Lei n.º 241/94, de 22 de Setembro, e, na sua maioria, 

permitem balizar e orientar a prática do psicólogo no setor privado (cf. Anexo A). Em meio 

escolar, de acordo com o Decreto-lei nº 190/91, de 17 de maio, articulado com as competências 

descritas no Decreto-lei nº 300/97, de 31 de outubro e na Portaria nº 63/2001 de 30 de janeiro, ao 

psicólogo dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) é conferida a missão de promover o 

bem-estar global das crianças e jovens, numa perspetiva abrangente de promoção do 

desenvolvimento psicológico, através do apoio a alunos, família e professores e da parceria com 

outros serviços da comunidade de inserção da escola, tendo em vista a efetiva igualdade de 

oportunidades, o sucesso escolar e a inerente adequação das respostas educativas (cf. Anexo B). 

A natureza dos pedidos de consulta que nos chegam evidencia a importância de 

complementarmos a intervenção remediativa com a promoção do bem-estar psicológico. Nesta 

faixa etária é fundamental abordar a saúde mental numa perspetiva transversal a todos os 

contextos de vida dos jovens, enquadrando a sua abordagem numa matriz preventiva, tal como é 
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recomendado pela Declaração de Vilnius (MEC, 2009) e pela Internacional Union For Health 

Promotion and Education [IUHPE] (2009, 2010), nas suas diretrizes para promover a saúde em 

meio escolar. 

Nesta linha concetual, a escola constitui-se, atualmente, como um espaço privilegiado de 

convergência entre a Saúde e a Educação, possibilitando um trabalho de parceria com a família, 

com os técnicos de saúde, com os professores e com os jovens, no intuito de prosseguir a 

promoção da saúde e do bem-estar, como princípios basilares do novo paradigma do Programa 

Nacional de Saúde Escolar - PNSE (Ministério da Saúde – Direção Geral da Saúde [MS–DGS], 

2015), procurando ir mais além do que é preconizado pelo conceito de prevenção da doença e 

pelas estratégias remediativas.  

Ao longo da vida profissional, a interceção de diferentes racionais teóricos de referência 

permitiu-nos assumir uma postura inclusiva, essencial, na atualidade, à prática clínica e à 

investigação centrada na adolescência, tendo em conta que o vasto leque de tarefas psicológicas 

normativas que os adolescentes e jovens têm que enfrentar no seu percurso desenvolvimental, nos 

domínios relacional, psicossexual, vocacional, etc., pode levar a vivências de preocupações 

intensas e exageradas em relação a um conjunto de situações e/ou atividades comuns, e 

comprometer a funcionalidade da sua vida. 

Conscientes das recomendações da comunidade científica (e. g., Holmeck et al., 2004; 

Kendall & Choudhury, 2003; Southam-Gerow & Kendall, 2000) para incorporar a psicopatologia 

infantil numa perspetiva desenvolvimental, com incremento das abordagens de carácter 

preventivo, a par da psicoterapia, procurámos, neste trabalho, centrar a descrição da nossa 

experiência profissional no domínio da intervenção psicoterapêutica das perturbações da 
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ansiedade, junto de adolescentes e jovens, e dentro destas, privilegiar o trabalho com a PAS, dado 

constituir o grupo mais prevalente na nossa realidade. 

A natureza multimodal das perturbações da ansiedade e a sua elevada comorbilidade, 

leva-nos a ancorar a conceptualização cognitivo-comportamental da emergência e da manutenção 

da sintomatologia ansiosa no modelo biopsicossocial (Engel,1980), tendo em conta a importância 

dos fatores biológicos, sociais, contextuais e psicológicos em saúde mental e o relevo dado à 

proatividade e à participação ativa do sujeito no seu plano terapêutico.  

Dada a natureza intrínseca do aconselhamento psicológico e a faixa etária em causa, na 

abordagem psicoterapêutica da ansiedade, temos procurado respeitar uma perspetiva holística da 

vida humana nas suas diferentes dimensões, sistemas e dinâmicas, assumindo, também neste 

trabalho, que conhecer qualquer indivíduo em desenvolvimento implica apreender o seu meio 

social, económico, político e cultural, com quem estabelece uma cadeia de insondáveis relações, 

na qual a escola é apenas mais um elo. Nesta dinâmica relacional, a nossa prática é, igualmente, 

guiada pelo modelo sistémico, na procura de uma melhor compreensão do comportamento 

humano, a partir da intervenção sistémica e bioecológica (Bronfenbrenner, 1993), combinando a 

intervenção centrada na análise cognitivo-comportamental com o estudo dos contextos de 

interação onde o indivíduo se insere (Kendall e Suveg, 2006). 

O nosso longo percurso profissional leva-nos a destacar apenas o trabalho desenvolvido 

nos últimos anos, procurando introduzir coerência e relevância prática, ancorada em fundamentos 

teóricos pertinentes e atuais.  
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Atividades Profissionais Desenvolvidas 

No conjunto dos dois contextos, a população alvo da consulta clínica, situa-se, 

predominantemente, entre os 12 e os 25 anos e a natureza dos seus pedidos de ajuda permitem 

confirmar que, como evidencia a literatura científica, as PA são as perturbações psicopatológicas 

mais prevalentes na saúde mental infantil e juvenil, o que pode favorecer a continuidade para 

outros quadros psicopatológicos, como as perturbações de humor e/ou de abuso de substâncias 

(Kendall & Suveg, 2006).  

Dentro das PA destacam-se, nos pedidos que nos chegam, os casos subclínicos ou com 

diagnóstico de PAS, testemunhando, não só o seu forte impacto na qualidade de vida das crianças 

e adolescentes, como também a sua acentuada comorbilidade, a precocidade do seu início e a 

cronicidade da sua evolução. Esta realidade está na base da nossa opção de privilegiar, neste 

trabalho, a descrição das atividades desenvolvidas no âmbito da intervenção psicoterapêutica em 

casos com PAS, socorrendo-nos dos modelos cognitivo-comportamentais de tratamento, por 

constituírem as intervenções psicológicas mais largamente investigadas e cujos resultados se 

encontram empiricamente validados, abarcando um largo espectro de perturbações, 

especificamente as PA. Paralelamente, a nossa ação, para além do ramo clínico, entra também e 

de forma preponderante na esfera da saúde, na elaboração e implementação de outras atividades e 

programas, de cariz formativo e promocional, que serão igualmente descritas no âmbito deste 

trabalho. 

Nos dois serviços, é voluntária a adesão do jovem ao processo terapêutico proposto e a 

dinâmica e gestão das consultas assumem um carácter de total autonomia técnica e independência 

face às respetivas direções. A periodicidade das consultas varia conforme a especificidade de 

cada caso e respetiva evolução clínica, podendo seguir planos de intervenção semanais ou 
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quinzenais, ou ainda de follow up; a duração pode ir dos 45 aos 90 minutos, consoante se trate de 

uma consulta de continuação ou de avaliação inicial. No SPO, a proveniência do pedido de 

atendimento provém, no ensino secundário, maioritariamente dos próprios alunos que, direta e 

voluntariamente, se dirigem ao gabinete, secundados pelos progenitores. No ensino básico, a 

sinalização é feita mais frequentemente pela família.  

 

Avaliação psicológica e psicodiagnóstico. 

A integração da perspetiva desenvolvimental na conceptualização e intervenção nas PA, 

estende-se também ao domínio da avaliação, fazendo com que a sua operacionalização envolva 

múltiplas dimensões e múltiplos instrumentos, cuja validade e fiabilidade se encontram 

fundamentadas com estudos psicométricos, estudos esses que têm sustentado os progressos 

verificados nas últimas décadas, mesmo na realidade portuguesa (Freitas, 2009; Salvador, 2009). 

A avaliação psicológica é um processo transversal a todos os eixos da nossa intervenção e 

constitui-se como elemento fundamental na elaboração de qualquer psicodiagnóstico. 

Socorrendo-se de instrumentos de avaliação diversificados, como a observação, os testes, as 

entrevistas, e outros considerados pertinentes, a avaliação possibilita recolher informação 

relevante a todo o processo psicoterapêutico, da avaliação ao follow-up, no pós tratamento. 

Num primeiro momento, organizamos o processo individual de cada utente, com 

informação sobre o seu percurso desenvolvimental e história pregressa, com dados anamnésicos 

recolhidos a partir do próprio e/ou de outros significativos. Esta fase é sempre feita em 

colaboração com a família, tornando-se preponderante para o estabelecimento de uma relação 

terapêutica de confiança, em que a observação da postura e atitude inicial do sujeito é já um 

elemento importante na avaliação. 
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Na análise dos dados clínicos usamos como referência o Manual de diagnóstico e 

estatística das perturbações mentais - 5ª ed. (APA, 2014), articulado com a Classificação 

Internacional de Doenças – CID-10 (10ª Revisão) (OMS, 2014). Especificamente, a elaboração 

e/ou confirmação do psicodiagnóstico da PAS são sustentadas nos critérios definidos no DSM-5 

(APA, 2014), elencados no anexo C.  

Dada a complexidade e a heterogeneidade da sua apresentação clínica, a avaliação, da 

PAS, obriga-nos à adoção de metodologias e estratégias diversificadas, de forma a abranger, não 

só os seus sintomas e fatores psicológicas de manutenção, como também as perturbações ansiosas 

comórbidas, a depressão e a sintomatologia física, elementos estes essenciais ao estabelecimento 

do diagnóstico diferencial e à definição dos objetivos de uma intervenção terapêutica ajustada a 

cada caso. 

A avaliação é organizada de modo a abarcar de forma sistemática os sintomas 

fisiológicos, comportamentais, cognitivos e emocionais, compreendendo também uma avaliação 

do nível da limitação funcional no quotidiano do indivíduo. 

Na avaliação da PAS, socorremo-nos de várias técnicas como as entrevistas clínicas 

(diretivas ou semiestruturadas), os instrumentos de autorrelato, o autorregisto, as medidas de 

avaliação comportamental (e.g. automonitorização e observação direta), medidas de avaliação 

cognitiva para avaliar aspetos como as autoverbalizações, as crenças irracionais, as atribuições, o 

locus de controlo e medidas de avaliação fisiológica (Caballo, Andrés, & Bas, 2002; Hofmann & 

Barlow, 2002). 

No decorrer do processo de avaliação psicológica confrontamo-nos com inúmeras 

limitações, comprometedoras da fiabilidade do diagnóstico a elaborar. Uma das mais relevantes 

prende-se com a frequente comorbilidade e sobreposição de sintomas que se verifica entre as 
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diferentes PA que, avaliadas a partir de um sistema categorial como o DSM-5 (APA, 2014), 

acarretam limitações relativamente ao seu diagnóstico diferencial e exigem grande equidade 

quanto à validade discriminativa de certos instrumentos e à fiabilidade inter-avaliadores (Kendall 

& Suveg, 2006). 

Concomitantemente, o carácter transitório e intermitente de muita da sintomatologia 

ansiosa revelada pelos sujeitos, sobretudo adolescentes, traduz-se na elevada prevalência desta 

sintomatologia na população geral, e na juvenil em particular, em que muitas das situações são 

casos subclínicos, não reunindo os critérios necessários para diagnóstico de uma PA (Salvador, 

2009). 

A dificuldade em estabelecer limites precisos entre os casos clínicos e subclínicos, 

sobretudo na PAS, está relacionada com algumas imprecisões existentes, ainda, na definição dos 

critérios de diagnósticos do DMS-5 (APA, 2014), como são exemplo as redações vagas de alguns 

critérios como, “medo ou ansiedade acentuadas” e ”mal-estar clinicamente significativo” 

(Zimmerman et al., 2010). 

Na nossa prática testemunhamos também a dificuldade de elaborar um psicodiagnóstico 

preciso e claro de ansiedade à avaliação escolar, na medida em que no desenrolar de entrevista 

clínica damos conta que, face a um teste, as manifestações de ansiedade emergem, em inúmeros 

casos, não por ativação do alarme de situação “perigosa” e/ou exigente, com consequente 

aumento da apreensão ansiosa e da atenção autofocalizada, mas como resultado da consciência 

de, na realidade, estar mal preparado para executar a tarefa em causa, revelando fatores como a 

culpa e o remorso na precipitação dos sintomas. Contudo, mesmos neste casos as crenças 

distorcidas ou mágicas estão presentes (como por exemplo, “não estudei porque tinha a certeza 

de que não ia sair no teste”). 
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Estas limitações conduzem à necessidade de complementar a entrevista clínica com outros 

instrumentos padronizados de avaliação, designadamente os questionários de autorrelato. Esta 

associação de “ferramentas”, com ampla tradição na psicologia, permite ultrapassar algumas 

destas dificuldades inerentes ao processo de diagnóstico, fundamentado em categorias, com 

definições passíveis de enviesamentos e equívocos, sem escalas de avaliação e como tal 

aprisionado à interpretação do clínico.  

Neste contexto, face a casos de evolução complexa, tem sido nossa prática orientar os 

utentes para a procura de uma segunda opinião clínica, encaminhando-os para outros serviços de 

saúde, público ou privados, com quem colaboramos normalmente, quer na valência da psiquiatria 

de adultos quer na da infância e adolescência. 

Pela sua utilidade e abrangência, elencamos em anexo os instrumentos de avaliação mais 

relevantes na nossa prática (cf. Anexo D). 

Ao organizar a avaliação psicológica com recurso a meios e técnicas diversificadas, 

aliando o modelo categorial ao dimensional, pretendemos superar as limitações, desde sempre 

existentes em Portugal, na aplicação de instrumentos psicométricos de avaliação 

psicodiagnóstica, dada a escassez de instrumentos validados e aferidos à população portuguesa, a 

par da ausência de normas específicas para a nossa realidade. A entrevista clínica e os 

instrumentos de autorrelato permitem, para além da sua utilização formal, a monitorização item a 

item da resposta do sujeito, conduzindo a uma maior compreensibilidade de cada caso clínico e 

consequente maior acuidade na elaboração do seu psicodiagnóstico. 

Em função da natureza do pedido e do psicodiagnóstico efetuado, pode ser elaborado um 

relatório de avaliação psicológica e/ou haver necessidade de encaminhamento para outras 
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instituições. Na maioria dos casos, o sujeito mantém-se em acompanhamento, dando-se início ao 

processo psicoterapêutico. 

 

Intervenção psicoterapêutica. 

No campo da intervenção psicológica, a nossa ação tem-se pautado igualmente por uma 

abordagem eclética, abrangente e integradora, na busca dos procedimentos ajustados a cada caso, 

privilegiando, todavia, os MCC de tratamento, por constituírem os modelos a que temos dedicado 

mais interesse técnico e científico, ao longo do percurso profissional, e como tal mais 

significativas de construção da nossa identidade, como psicóloga.  

Paralelamente, as terapias cognitivo-comportamentais (TCC), no largo espectro de 

perturbações que abarcam, foram alvo, nos últimos anos, de um grande desenvolvimento tanto 

em termos de conceptualização teórica como de investigação empírica da eficácia dos seus 

tratamentos e integram hoje, no seu racional teórico, referências provenientes da perspetiva 

desenvolvimental, dada a especificidade dos fatores de desenvolvimento e de manutenção das 

perturbações de ansiedade (Butler, Chapman, Forman, & Beck, 2006; Kendall, 2006). 

Na psicoterapia, tendo em conta a faixa etária com que trabalhamos, entramos em 

consideração, não só com o nível de desenvolvimento do jovem (e. g., desenvolvimento 

cognitivo e sócio afetivo), como também com as tarefas desenvolvimentais próprias de cada 

etapa (e.g., autonomia, relacionamento de pares) e com o papel das emoções na emergência das 

perturbações psicopatológicas na adolescência. O nosso modelo de intervenção é particularmente 

flexível, reformulando-se em função dos resultados obtidos e levando-nos a ter em conta a 

heterogeneidade de problemas que se colocam aos jovens e às suas famílias. 
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De seguida, apresentamos as linhas orientadoras do nosso plano terapêutico de base para a 

PAS, tomando as manifestações de ansiedade como um todo e planeando a intervenção dirigida 

aos sujeitos, tendo em conta o carácter transitório e descontínuo dos sintomas e concetualizando 

as vivências ansiosas num continuum, entre um grau ligeiro, com uma função adaptativa, e um 

grau severo, incapacitante e disfuncional, cumprindo os critérios para perturbação. 

 

Intervenção na perturbação de ansiedade social. 

No nosso desenho base, o itinerário de intervenção terapêutica para a PAS passa pela 

identificação das disfunções, pela aquisição de competências de coping e pela criação de 

oportunidade de praticar essas competências de forma a encorajar novas cognições e 

comportamentos (aprendizagens), tanto mais que os jovens ansiosos apresentam um défice nas 

competências de resolução de problemas e um grande nível de resistência à mudança, como é 

salientado por alguns autores (e. g., Holmbeck et al., 2004; Kendall, 2006). 

Estas experiências comportamentais, planeadas como teste de hipóteses, a partir do 

modelo de Clark e Wells (1995), destrinçam-se da exposição, por permitir identificar e eliminar 

os comportamentos de segurança e reorientar o foco de atenção para o ambiente exterior e 

explorar os benefícios terapêuticos do sujeito vivenciar experiências comportamentais positivas e 

bem-sucedidas, como, por exemplo, o jovem percecionar que está perfeitamente apto, a funcionar 

com eficiência, mesmo sentindo-se ansioso. Consequentemente, estas experiências 

comportamentais proporcionam ainda a oportunidade e o palco (setting) para trabalhar a 

aceitação dos sintomas de ansiedade e as suas implicações nos seus múltiplos contextos de vida e 

no mundo circundante.  
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Como estratégias transversais, incluímos em todos os nossos planos terapêuticos, a 

aceitação, com base nos modelos de aceitação e da prática de mindfulness (Greco, Blackledge, 

Coyne, & Ehreneich, 2005; Khoury et al., 2013), a auto-tranquilização (self-soothing), como 

sentimento de compaixão e aceitação interna (Gilbert, 2004), aliadas a uma atitude positiva, 

centrada no “aqui e agora”, num quadro de confronto dialógico (diálogo socrático) e incentivando 

a escrita das narrativas pessoais, como auxiliar de interiorização de processos. 

A articulação com os pais é também uma componente transversal a todas as valências da 

nossa intervenção, destacando-se a qualidade de trabalho que tem sido possível efetuar na 

consulta clínica e no aconselhamento psicológico, dado o seu interesse em acompanhar e 

colaborar no processo terapêutico. Ao longo dos anos, a elevada adesão das famílias ao trabalho 

solicitado não só tem permitido otimizar a intervenção, como tem facilitado o encaminhamento e 

a articulação com outros serviços. A dificuldade em manter alguns jovens no processo 

terapêutico levou-nos a fazer recurso do atendimento indireto, trabalhando as problemáticas com 

a ajuda dos pais e alguns casos com os irmãos mais velhos, após negociação e obtenção do 

indispensável consentimento informado.  

A finalidade da psicoterapia consiste, assim, em ajudar o jovem com sintomatologia 

ansiosa a construir um reportório de competências de coping que fomente o desenvolvimento de 

uma nova estrutura de processamento de informação sobre a realidade (ou que modifique a 

existente), de forma a alterar as suas autoavaliações e suas crenças disfuncionais. 

Este processo de mudança requer que o sujeito pratique os novos esquemas de 

pensamento, na presença do terapeuta e posteriormente nos seus contextos de vida, aceitando o 

nosso apoio para reestruturar as suas atribuições sobre os comportamentos anteriores e as suas 

expectativas sobre as condutas futuras. Neste sentido, na consulta, é nossa prática envolver o 
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sujeito no desenho e na implementação da intervenção de que vai ser alvo, de forma a fomentar a 

consciência do trabalho que vai encetar e da sua coresponsabilidade no processo. 

A nossa abordagem terapêutica encontra-se estruturada a partir do modelo de 

concetualização da ansiedade social postulado por Hofman e Barlow (2002), apresentado na 

Figura 2., segundo o qual a exposição repetida e prolongada a situações sociais ameaçadoras, na 

ausência total de estratégias de evitamento, pode conduzir à extinção (desaprendizagem) das 

repostas ao “alarme prendido”, seguido do incremento das competências sociais percecionadas 

como eficazes e respetivo decréscimo da apreensão ansiosa.  

O confronto, in vivo, do fóbico social com o feedback da sua interação social obriga-o a 

reavaliar a ameaça desencadeada pela situação social atual, e neste contexto, a intervenção 

cognitiva parece facilitar a redução do medo, mas não pode produzir os efeitos da exposição 

direta à realidade, pelo que a combinação de ambas, num programa terapêutico, pode incrementar 

a eficácia do tratamento. Todavia, pese embora a inexistência de dados empíricos que validem as 

suas asserções, estes autores referem que a intervenção cognitiva pode ser mais eficaz junto de 

indivíduos com ansiedade social, generalizada a várias situações, do que com ansiedade apenas 

de desempenho, diferenciação essa também constatada na nossa prática, dado que nos primeiros a 

ameaça social conduz, principalmente, à “ansiedade expectante”, enquanto no segundo subtipo 

leva, sobretudo, ao medo e ao pânico e estas são respostas emocionais mais básicas e menos 

mediadas cognitivamente.  

Na implementação destas premissas, procuramos, também, ter em atenção que, como 

defendem Clark e Wells (1995), a maioria dos indivíduos com fobia social não apresenta défices 

de competências sociais, recomendando que o treino de competências de gestão da ansiedade não 

deve ser uma estratégia valorizada e prolongada no tempo. Para estes autores, o objetivo 
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terapêutico deve centrar-se predominantemente na modificação das autoavaliações e crenças 

disfuncionais, deixando para segundo plano as estratégias cognitivas e comportamentais para 

aumentar o autocontrolo e as aptidões sociais. 

Em casos de ansiedade aos testes e a outras avaliações escolares, escritas ou orais, a nossa 

abordagem terapêutica segue os mesmos princípios orientadores delineados para a ansiedade 

social, uma vez que existe uma forte componente de avaliação no desempenho destas tarefas, 

como se de uma situação social se tratasse, ativando-se o mesmo processo de alarme envolvido 

na antecipação/confrontação com uma situação que se perceciona como potencialmente 

“perigosa”, difícil e/ou exigente (Zeidner, 1998, McDonald, 2001). O recurso a estratégias 

terapêuticas como a análise do processamento antecipatório, situacional e pós-situacional (antes, 

durante e depois do testes), dos sintomas e sentimentos associados, do processo de autofócus 

desencadeado e a identificação de comportamentos de segurança e de evitamento, torna-se, 

assim, fundamental no desenho de um plano terapêutico no caso de ansiedade de avaliação.  

Face à dificuldade de elaborar um psicodiagnóstico consistente de ansiedade à avaliação 

escolar, a opção passa por incluir no plano terapêutico estratégias complementares de aquisição 

de hábitos de trabalho individual, associadas a competências de gestão do tempo e de métodos de 

estudo. 

No desenrolar de qualquer processo terapêutico a hipótese de associar a terapia 

farmacológica ao plano de intervenção tem de ser equacionada caso a caso, e apresentada e 

discutida com o sujeito. A opção de introduzir o tratamento farmacológico obriga ao 

encaminhamento do utente para uma consulta médica de especialidade. 

As investigações desenvolvidas nas últimas duas décadas mostram que a terapia 

farmacológica pode ser benéfica no tratamento das PA, com eficácia, não só ao nível do controlo 
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da ansiedade e do desconforto, diminuindo a sintomatologia clínica, como também na redução 

dos comportamentos de evitamento, na diminuição das limitações funcionais, possibilitando um 

incremento na qualidade de vida do indivíduo (Hofmann & Barlow, 2002). 

A existência de estudos que apontam para a ausência de uma diferença significativa entre 

a eficácia da terapia em grupo, comparada com a individual (Flannery-Schroeder, Choudhury & 

Kendall, 2005; Hofmann & Barlow, 2002) balizou a nossa opção, tanto na consulta privada como 

em contexto escolar, de trabalhar no formato de consulta individual. As razões prendem-se com 

as dificuldades de operacionalizar a terapia em grupo, não só em termos de gestão de 

disponibilidade dos utentes, como na gestão de recurso humanos, dada a pertinência de haver 

dois terapeutas em simultâneo. Na escola, ao constituir um grupo clínico de intervenção, acresce 

ainda o constrangimento, percecionado pelos alunos, de se estarem a envolver num projeto 

destinado a alunos “com problemas”, que frequentam o gabinete de psicologia, e como tal, em 

risco de uma grande exposição social. 

Neste contexto, conscientes das limitações de aplicar protocolos não formalmente 

adaptados à realidade portuguesa em geral e à nossa comunidade em especial, procuramos adotar, 

na nossa prática, planos terapêuticos realistas, com reajustamentos necessário à terapia individual 

e à especificidade de cada caso. 

O nosso plano básico encontra-se estruturado a partir do protocolo desenvolvido por 

Heimberg e Becker, em 2002, denominado Terapia Cognitivo Comportamental em Grupo para a 

Fobia Social (Cognitive Behavioral GroupTerapy for Social Phobia – CBGT) e nas contribuições 

dos estudos de Caballo et al. (2002) e Turk, Heimberg e Hope (2001). Contém atividades 

adaptadas a cada caso e está alicerçado na finalidade de alterar pensamentos e comportamentos 

disfuncionais, avocados como fatores de manutenção da fobia social.  
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O plano terapêutico encontra-se desenhado para uma intervenção de 12 a 14 sessões 

semanais/quinzenais, de 45 a 60 minutos cada, com os seguintes componentes terapêuticos: a) 

Desenvolvimento de uma explicação cognitivo-comportamental para a ansiedade social; b) 

Treino nas competências de identificação, análise e disputa de cognições disfuncionais através da 

utilização de exercícios estruturados; c) Exposição dos sujeitos a simulações de situações 

evocadoras de ansiedade durante as sessões, através da dramatização (role-play) dessas situações; 

d) Utilização de processos de reestruturação cognitiva para ensinar os fóbicos sociais a controlar 

os seus pensamentos mal-adaptativos, antes durante e depois das exposições simuladas; e) 

Tarefas de casa focadas na exposição a situações já confrontadas durante as exposições 

simuladas; e f) Ensino de uma rotina de reestruturação cognitiva autoadministrada para utilização 

antes e depois de terminar as tarefas de casa (Hudson & Kendall, 2002).  

Na intervenção terapêutica específica para adolescentes utilizamos como base uma 

combinação entre o programa desenvolvido por Olivares e colaboradores (Olivares, 2005), da 

Universidade de Murcia, Espanha, designado por Intervenção para Adolescentes com Fobia 

Social Generalizada (Intervención en Adolescentes con Fobia Social Generalizada - IAFS) e o 

programa de Competências para o Sucesso Académico e Social (Skills for Academic and Social 

Success – SASS) (Fisher, Masia-Warner, & Klein, 2004; Masia-Warner et al., 2005). Estes 

protocolos, multidimensionais, têm a vantagem de terem sido concebidos para aplicação em meio 

escolar e contarem com a colaboração dos professores e dos pares colegas na intervenção 

terapêutica, bem como com a família. 

Na nossa adaptação mantemos as mesmas componentes estruturais: educativa, 

reestruturação cognitiva, treino de aptidões sociais, exposição (basilar a todo o programa e, por 

vezes, com recurso aos pares) e prevenção de recaídas, respeitando a sequência definida pelos 
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autores (Fisher et al., 2004; Olivares, 2005). O plano de base flexível encontra-se detalhado no 

Anexo E. 

Estes desenhos não são rígidos, podendo ser alterados se o desenrolar da terapia o exigir, 

mas sempre com a finalidade de potenciar uma maior eficácia da intervenção e consolidar os 

benefícios terapêuticos. No decurso do trabalho terapêutico fomentamos a consciencialização, 

por parte dos jovens, que, no quadro dos seus fatores precipitantes e de manutenção, a remissão 

dos sintomas simboliza o sucesso das suas competências para lidar com os problemas e 

preocupações, no momento presente, esperando-se que, face às adversidades com que, 

inevitavelmente, se vão deparar no futuro, façam uso do seu reportório de competências 

cognitivas e comportamentais entretanto adquiridas. Este princípio conduz à manutenção de 

algumas das estratégias terapêuticas ao longo do ciclo vital, independentemente da gravidade da 

sintomatologia apresentada, e espelha a premência de desenvolver projetos de investigação que 

possibilitem uma avaliação comparativa das estratégias selecionadas e validar a sua eficácia ao 

longo do tempo. 

 

Avaliação da eficácia terapêutica. 

A confirmação e a validação da eficiência e eficácia dos modelos terapêuticos, aplicados à 

PAS, necessitam de investigações mais específicas, dadas as limitações metodológicas inerentes à 

heterogeneidade de elementos a pesquisar (métodos terapêuticos, instrumentos, etc.) e às 

dificuldades de operacionalizar estudos comparativos neste domínio. Pese embora os estudos 

levados a cabo nas últimas décadas, a investigação na terapia psicológica necessita de um maior 

rigor metodológico e consequente replicação de estudos para alcançar suportes empíricos mais 

sólidos e conceber protocolos de intervenção mais eficazes.  
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Contudo, na atualidade, alguns estudos apontam para uma maior eficácia da combinação 

de vários procedimentos terapêuticos, quando comparados com a eficácia de protocolos aplicados 

isoladamente, como a terapia cognitivo-comportamental baseada na prática de mindfulness - 

atenção plena (TCCM) e a reestruturação cognitiva adicionada à exposição in vivo e à 

psicofarmacologia (e.g., Ainsworth et al., 2015; Otto, Smiths, & Reese, 2005; Starcevic, 2006).  

Na nossa intervenção, a avaliação da eficácia dos planos terapêuticos concebidos tem sido 

feita caso a caso, a partir dos dados recolhidos na fase do follow-up e da avaliação do processo de 

remissão dos sintomas no pós-tratamento, como através da monitorização dos progressos e da 

consolidação dos ganhos terapêuticos. 

 

Atividades de promoção do bem-estar psicológico – prevenir na saúde mental. 

A abordagem da promoção do bem-estar psicológico em Portugal tem, na última década, 

assumido uma importância fulcral nas políticas da Educação e da Saúde, suportada por atividades 

preventivas, a implementar em todos os contextos de vida das crianças e jovens. (IUHPE, 2009, 

2010; MS – DGS, 2015). O paradigma da prevenção tem-se alargado também ao domínio da 

saúde mental, com autores de referência como Barett e Turner (2001, 2004) a apresentarem 

programas estruturados de promoção, prevenção e intervenção precoce na saúde mental infantil e 

juvenil, e com potencial para serem adaptados e aplicados em diferentes contextos socioculturais 

(Barrett, Lock, & Farrell, 2005). A investigação desenvolvida no âmbito da prevenção da 

ansiedade tem alicerçado a sua evolução conceptual e validado a eficácia dos seus processos e 

atividades e contribuído para fundamentar as orientações paradigmáticas dos modelos e a eficácia 

das TCC, nas diferentes perturbações da ansiedade (Farrell & Barrett, 2005). 
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Neste conjunto, destaca-se o programa FRIENDS concebido por Barett e colaboradores 

(2004, 2005, citado por Salvador, 2009) de índole cognitivo-comportamental, associado a 

perspetivas desenvolvimentais, com recurso a exercícios de mindfulness. De matriz preventiva, 

ele é aplicado em grupo, com o envolvimento das famílias, em contexto escolar, fazendo parte do 

currículo escolar de crianças (6-11 anos), em certos estados da Austrália. Contém igualmente um 

programa para adolescentes (12 -16 anos).  

O nome do programa é um acrónimo para as estratégias aplicadas, designadamente: F – 

Feelings: Aprender a identificar os seus sinais fisiológicos e comportamentais de ansiedade; R - 

Remember to relax - have a quiet time: Aplicar estratégias de relaxamento ou recomendadas 

outras estratégias para lidar com sintomas; I - Inner helpful thoughts (I can do it! I can try my 

best): Aplicar estratégias cognitivas; identificar e desafiar pensamentos negativos; E - Explore 

solutions and Coping Step Plans: Aprender estratégias de resolução de problemas; N - Now 

reward yourself! You’ve done your best: Aprender a autoreforçar-se pelo seu esforço; D - Don’t 

forget to practice: Monitorizar para praticar regularmente as estratégias aprendidas e S - Smile! 

Stay calm for life: Monitorizar para manter a calma ao longo da sua vida, uma vez que já sabem 

lidar com as preocupações. 

Os elevados custos inerentes aos direitos de aplicar em Portugal programas estruturados e 

empiricamente validados de prevenção da ansiedade, como o FRIENDS, associados ao 

investimento necessário à sua tradução e adaptação à nossa realidade, impossibilitam-nos 

equacionar a sua aplicação, pelo menos a título individual, e levam-nos a adotar, sobretudo em 

contexto escolar, uma postura inclusiva, de conceção e implementação de atividades de 

intervenção psicológica, no âmbito da promoção da saúde, com objetivos abrangentes que 

abarcam também a prevenção da ansiedade.  
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Algumas dessas atividades são igualmente utilizadas como settings reais de aplicação de 

algumas das estratégias de intervenção definidas nos nossos planos terapêuticos, fora do gabinete, 

com ou sem terapeuta, como a exposição in vivo e a vivência das experiências comportamentais. 

As atividades a seguir elencadas são as mais representativas da esfera da prevenção em 

contexto escolar: 

 

Programa de apoio à promoção e educação em saúde (PAPES). 

O PAPES, da responsabilidade Direção-Geral da Educação (MEC – DGE; 2014), do qual 

as escolas são parceiras ativas, tem como finalidade: a) promover a literacia em saúde, b) 

promover atitudes e valores que suportem comportamentos saudáveis; c) valorizar 

comportamentos conducentes a estilos de vida saudáveis; e d) criar condições ambientais para 

uma Escola Promotora de Saúde, nas suas múltiplas valências, como a educação sexual, a 

alimentação saudável, a luta contra o tabagismo, entre outras, de acordo com as orientações 

emanadas pela IUHPE (2009, 2010) e pela Comunidade Europeia, através da Schools for Health 

in Europe (SHE) http://www.schools‐for‐health.eu/she‐network e 

http://www.dge.mec.pt/schools-health-europe-she-escolas-promotoras-de-saude. 

O Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) foi desenvolvido, 

a partir de 2008, pela Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. [MS – ARSN], através do 

seu Departamento de Saúde Pública, em parceria com a Direção de Serviços da Região Norte da 

DGEstE. O PRESSE tem como finalidade apoiar a implementação da educação sexual nas 

escolas, de uma forma estruturada e sustentada, envolvendo o trabalho conjunto entre os 

profissionais de educação e de saúde escolar. O modelo de intervenção PRESSE (MS – ARSN, 

2008) procura ser uma resposta facilitadora de todo o processo através de medidas de intervenção 

http://www.dge.mec.pt/schools-health-europe-she-escolas-promotoras-de-saude
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definidas regionalmente e aplicadas a nível local, assente na metodologia de projeto e promotor 

da intervenção interdisciplinar. 

A promoção da saúde, de acordo com as evidências científicas atuais sobre a importância 

da capacitação e da aquisição de competências positivas para lidar com a saúde e o risco de 

doença, (MEC, 2009; IUHPE, 2009, 2010; MS – DGS, 2015), preconiza a implementação das 

atividades o mais precocemente possível, ainda na infância, o que tem sido alcançado em 

Portugal, com o PRESSE, cuja intervenção se inicia no pré-escolar e culmina no ensino 

secundário.  

A equipa escolar do programa, e-PRESSE, compreende, para além do psicólogo, dois 

enfermeiros, representantes da Saúde Escolar e a coordenadora do PAPES da escola, e tem como 

principal atribuição coordenar a aplicação do PRESSE ao longo do ano letivo. No campo de ação 

do programa, colaboramos também com os professores na implementação das atividades 

definidas nos cadernos destinados ao 3º ciclo e ao ensino secundário, especialmente no que se 

refere às áreas temáticas da Expressão da Sexualidade e Diversidade e das Relações 

Interpessoais.  

Este trabalho direto com o grupo turma revela-se sempre como um espaço e um momento 

privilegiados de promoção de bem-estar psicológico e, quando possível, e em total respeito com 

os princípios de confidencialidade e de consentimento informado, de observação discreta dos 

comportamentos dos casos alvo de intervenção, bem como de aplicação de algumas das nossas 

estratégias, sobretudo no caso da ansiedade social. 

A avaliação da intervenção é feita na metodologia pré - pós teste, a partir de um 

instrumento específico construído pelos autores do programa, e tem sido reveladora da eficácia 

do modelo PRESSE. 
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Grupos de debate – “Adolescência e Nós”. 

Este projeto, desenvolvido a partir de 2009 no âmbito do então Projeto de Promoção e 

Educação para a Saúde, agora PAPES (MEC – DGE; 2014), na sua valência de Educação Sexual, 

destinou-se, numa primeira fase, aos alunos do 8º ano de escolaridade, com a finalidade de 

promover o debate e a reflexão em grupo de temas no âmbito da sexualidade e do 

desenvolvimento pessoal, através da criação de um espaço aberto de diálogo, interajuda e de 

partilha de experiências.  

A ação, desenhada e implementada com a colaboração das alunas do 2º ciclo de estudos 

em Psicologia a estagiar na escola, mantém-se como uma intervenção em grupo, em regime de 

voluntariado, com periodicidade a combinar com os alunos; em tempos extralectivos, sendo os 

grupos constituídos por iniciativa dos próprios alunos (máximo de seis elementos), em 

colaboração com os diretores de turma.  

A escolha dos temas/tópicos a debater é também da responsabilidade dos alunos, com 

recurso frequentemente à estratégia “Caixinha de Questões” para facilitar o processo de seleção 

dos temas, obedecendo, contudo, a um plano basilar (cf. Anexo F), com os seguintes objetivos: a) 

Promover um estilo de vida saudável; b) Desenvolver competências nos jovens que fomentem 

escolhas informadas e seguras no campo da sexualidade; c) Desenvolver competências de 

relacionamento interpessoal, num quadro de respeito pela diferença; d) Contribuir para a redução 

de comportamentos de risco e fomentar os comportamentos saudáveis e responsáveis; e f) 

Desenvolver competências de coping paral lidar com a adversidade e os conflitos.  

Desde o início, contamos com a colaboração dos pais, diretores de Turma e demais 

professores interessados, tendo em vista a articulação de conteúdos, no âmbito da educação 
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sexual, tanto na modalidade transversal como na modalidade curricular não disciplinar- 

Paralelamente, mantemos a parceria com os serviços de Saúde Escolar. 

Na atualidade, a inexistência das atividades curriculares não disciplinares no Plano 

Curricular do 3º Ciclo e a respetiva diminuição de tempo letivo destinado à abordagem de temas 

transversais têm limitado a implementação da ação, no seu desenho original, contando nos 

últimos três anos com a participação de alunos no 9ºano de escolaridade, em detrimento dos do 8º 

ano. 

A qualidade do trabalho desenvolvido pelos alunos envolvidos ressalta na avaliação do 

projeto, verificando uma predominância de temas relacionados com amizade, o namoro, escolha 

essa que se pode dever ao facto de as raparigas, ao contrário dos rapazes, apresentarem maior 

percentagem de adesão, melhor assiduidade e menor rácio de desistências. 

Globalmente, dos 160 a 200 alunos a frequentar o 8º / 9º ano, contamos com a 

participação média de cerca de 40 alunos que se voluntariam por ano, perfazendo 5 a 7 grupos de 

trabalho, o que, apesar de constituir uma fraca percentagem de adesão ao projeto, traduz-se no 

número ajustado à capacidade de resposta dos serviços, dado o tempo necessário à preparação e 

implementação das sessões ao longo do ano. 

Com o decorrer do trabalho, os temas têm evoluindo para questões ligadas a outras 

esferas, como a gestão de conflitos, verificando-se, em inúmeros casos, a necessidade de 

completar o trabalho com aconselhamento individual para dar respostas a solicitações específicas 

dos alunos, designadamente com problemáticas relacionadas com o medo social.  
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Gabinete de Informação e Apoio aos Alunos - Valência de Apoio Psicológico (GIAA - 

SPO). 

Em conformidade com as suas finalidades, o GIAA funciona, desde 2010, como espaço 

aberto de diálogo e de partilha de questões do âmbito do PAPES - Educação Sexual (MEC – 

DGE, 2014), destinado a toda população discente da escola, divido em duas valências, a de 

saúde, da responsabilidade da equipa de saúde escolar; e a valência psicológica, da nossa 

responsabilidade. Nos últimos anos, verificou-se, por parte dos serviços de psicologia, o 

atendimento de 10, 12 casos, em média por ano, com pedidos específicos de foro psicossexual, 

com predominância do género feminino e do ensino secundário, mantendo-se a incidência das 

problemáticas da esfera relacional, algumas particularmente relacionadas com a violência no 

contexto de namoro. Esta realidade obriga a uma intervenção psicológica estruturada e não mais 

um atendimento remediativo de comportamentos de risco, como se verificava anteriormente. De 

acordo com a avaliação efetuada, a fraca adesão dos alunos ao GIAA deve-se a um conjunto de 

fatores, nomeadamente, à justaposição das funções do gabinete do GIAA com o SPO, no âmbito 

da Consulta Psicológica de Jovens. 

 

Projeto “ Violência?! Não Obrigado”. 

O projeto tem como objetivo principal a formação e a sensibilização da não-violência 

junto da comunidade juvenil, através do desenvolvimento de processos de consciencialização 

coletiva e individual e de criação de mecanismos de combate às diferentes formas de violência na 

sociedade em geral e em particular na comunidade escolar. 
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De forma inovadora, o projeto pretende, através da formação e criação artística, na área 

do teatro, sensibilizar os jovens para os problemas da violência, nas suas diferentes formas, e em 

última instância, promover estilos de vida saudáveis.  

No seu primeiro ano de vigência, o projeto integrou o PAPES (MEC – DGE, 2014) e 

contou com a participação de alunos de uma turma do 9º ano, a respetiva diretora de turma, a 

coordenadora do PAPES e o SPO, revelando-se como uma estratégia eficiente e eficaz de 

promoção de competências complementares ao respeito humano, não só pelo seu conteúdo, mas 

também por implicar o trabalho cooperativo entre os jovens envolvidos na construção de um 

produto final comum: uma peça de teatro e respetiva exibição à comunidade.  

Dentro da linha conceptual da prevenção primária e secundária implementada o mais 

precoce possível, parece-nos que o Projeto Violência?! Não Obrigado poderá ir a ser adaptado e 

aplicado no sistema pré-escolar. 

 

Outras atividades aglutinadoras. 

No decurso da vida profissional temos estruturado a nossa prática a partir da tríade 

promoção/prevenção/aconselhamento, procurando que qualquer atividade implementada obedeça 

aos seus princípios, finalidades e objetivos. De seguida, apresentamos as atividades e projetos 

que aglutinam este propósito, descrevendo, de forma sucinta, as com mais impacto na nossa 

prática: 

 

Aconselhamento psicológico junto de jovens com necessidades especiais de saúde. 

Nos últimos anos, dada a presença na escola de adolescentes e jovens portadores de 

doenças físicas graves, em tratamento ambulatório ou em regime de internamento, com recurso 
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ao sistema de tele-aula, o SPO oferece aconselhamento psicológico a estes alunos, em 

permanente parceria com a família, a instituição de saúde em causa, diretores de turma e demais 

professores do conselho de turma, bem como o professor de educação especial, na medida em 

que as suas limitações obrigam à adoção de medidas educativas especiais.  

 

Projeto Juntos, aprendemos melhor! Comunidades de aprendizagem para professores e 

alunos (JAM). 

O projeto tem como principal objetivo a melhoria do sucesso escolar dos alunos, através 

da constituição de comunidades de aprendizagem para professores e alunos (Lopes & Silva, 

2009; Morais, Gonçalves, Guedes, & Sampaio, 2014). 

O trabalho colaborativo entre os professores da escola teve início no letivo de 2010/2011, 

com a constituição de uma comunidade de aprendizagem de professores sob o lema: “O professor 

faz a diferença”.  

Na sua linha de ação, o JAM pretende conjugar a cooperação entre os docentes de modo a 

potenciar o seu conhecimento científico e pedagógico, com a organização ocasional de grupos 

homogéneos de alunos, tendo em vista superar dificuldades de aprendizagem, preconizando o 

desenvolvimento das suas atividades segundo três eixos de intervenção: 

a) Melhoria dos resultados escolares dos alunos, através da criação de comunidades de 

aprendizagem, por ano de escolaridade e por disciplina, constituídas pelos alunos que 

ficaram retidos no ano letivo precedente. Os professores responsáveis por estas 

comunidades identificam as dificuldades de aprendizagem e elaboram planos de 

recuperação, enfatizando as estratégias de aprendizagem cooperativa e a avaliação 

formativa, em colaboração com o SPO. 
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b) Trabalho cooperativo entre professores; 

c) Formação de professores. 

Os resultados da avaliação do trabalho já desenvolvido têm sido positivos, quer no que diz 

respeito à cooperação entre os professores, quer nos resultados escolares dos alunos, sendo 

nosso objetivo ampliar os domínios de atividade desta comunidade, não só no número dos 

elementos que a constituem como no trabalho a desenvolver nos próximos anos letivos. 

 

Programa de tutoria.  

O programa de tutoria apresenta-se como uma forma de diversificar os modelos de apoio 

centrados no aluno, adequando-os à especificidade de cada um, com o objetivo de promover o 

sucesso educativo através da intervenção pedagógica individual, em permanente feedback com o 

aluno e orientada para o trabalho por objetivos (Azevedo & Nascimento, 2010). 

Neste modelo, o tutor acompanha o aluno de forma sistemática, planeando e orientando a 

realização de tarefas e atividades académicas, com vista ao sucesso, tanto nos resultados 

escolares, como também nos métodos aplicados na elaboração das próprias atividades, sem 

descurar a avaliação da sua própria eficácia ao longo do processo de mentoring. 

Este programa destina-se aos alunos com dificuldades em acompanhar o ritmo de trabalho 

dos seus pares, com ou sem dificuldades específicas de aprendizagem e é assumido pelos 

professores que se oferecem para desempenhar o papel de tutor. 

Para além das funções prévias de carácter avaliativo para despiste de dificuldades 

específicas de aprendizagem, em articulação sistemática com os professores tutores, o trabalho 

direto com os alunos envolvidos, permite-nos, como psicóloga, introduzir no programa objetivos 

mais amplos, de natureza preventiva e de desenvolvimento pessoal e social, como a promoção de 
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atitudes positivas face ao trabalho escolar, aos outros, à escola e à comunidade, bem como à vida 

em geral. 

 

Programa de Orientação Escolar e Profissional.  

Este programa destina-se ao conjunto de alunos do 9º ano ao 12ºano e tem como objetivo 

nuclear apoiar os alunos na construção do seu projeto vocacional. O processo de orientação 

escolar e profissional encontra-se direcionado para o apoio à tomada de decisão vocacional, tanto 

escolar como profissional e nesse sentido são concebidas e implementadas atividades de OEP, a 

par de ações de informação escolar e profissional, dirigidas tanto a alunos como às suas famílias, 

em colaboração com os diretores de turma, abrangendo em média 300 alunos por ano. 

No trabalho direto com os alunos, individual ou em grupo, damos especial atenção aos 

casos de indecisão vocacional, uma vez que as dificuldades em “cumprir” a tarefa 

desenvolvimental de definir um trajeto vocacional podem conduzir à emergência de sofrimento 

psicológico, com desenvolvimento de sintomatologia ansiosa e depressiva, com grau crescente de 

severidade em função da pressão social existente (Morgado & Paixão, 2010). 

 

Articulação com a Educação Especial - Avaliação Psicopedagógica. 

A boa colaboração com o professor de Educação Especial tem conduzido à organização 

sólida e funcional da intervenção no âmbito da Educação Especial, articulando os diferentes 

agentes envolvidos, alunos, diretores de turma, pais e SPO, na elaboração implementação e 

avaliação dos Programas Educativos Individuais. Ao SPO compete especificamente organizar e 

efetuar os processos de avaliação psicopedagógica para identificar e referenciar alunos cujas 

dificuldades de aprendizagem se encontrem associadas a problemáticas de carácter permanente e 
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obriguem à aplicação do regime educativo especial. Nos últimos três anos, a presença de alunos 

com Currículo Especifico Individual a frequentar o ensino secundário levou-nos a conceber, 

implementar e a avaliar os respetivos Planos Individuais de Transição, levados a cabo em 

instituições da comunidade. Estes planos têm como finalidade capacitar os alunos de 

competências funcionais básicas à adaptação a contextos laborais, de forma autónoma e 

independente, ultrapassando os desafios impostos pelas suas características individuais. 

 

Plano de Transição para a Vida Ativa.  

Com o propósito de apoiar os formandos dos cursos profissionais, na preparação da sua 

primeira experiência como técnicos estagiários, formalizamos um programa de aquisição de 

competências essenciais à inserção na vida ativa, com os seguintes objetivos: a) Consciencializar 

os formandos para a importância do saber-fazer e do saber-estar no mundo do trabalho; b) 

Avaliar as necessidades de planeamento vocacional dos formandos; c) Identificar os seus projetos 

profissionais e a sua perceção quanto à utilidade das atividades de planeamento vocacional; d) 

Promover o conhecimento de si próprio, em termos de capacidades, aptidões e interesses 

profissionais; e) Promover a aquisição de competências na procura de emprego (elaborar um 

Curriculum Vitae, resposta a anúncios e preparação da entrevista de emprego). 

Este ano, o programa envolveu a totalidade dos alunos do curso profissional, a partir dos 

elementos recolhidos na avaliação, organizamos diferentes planos de trabalho, específicos a cada 

aluno, planos esses a que serão dada continuidade no próximo ano. 
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Formação dinamizada. 

Como formadora certificada para a Formação Contínua de Professores e no âmbito das 

competências como psicóloga em contexto escolar, temos concebido e dinamizado inúmeras 

ações de formação e palestras, destinadas a docentes, a assistentes operacionais e outros agentes 

educativos e da saúde, das quais destacamos as seguintes: 

x Oradora no Painel “Can the Apple Fall Far From The Three?”, sobre adolescentes com 

pais portadores de doença mental, integrado no XXVI Encontro Nacional da Associação 

Portuguesa de Psiquiatria da Infância e da Adolescência (APPIA), 28 de Maio de 2015, 

UTAD. A nossa participação no painel decorreu a convite do Serviço de Pedopsiquiatria 

do CHTMAD. 

x Formadora na ação de formação para professores, Educação Sexual em Meio Escolar – 

Metodologias de Implementação PRESSE, Escola S/3 S. Pedro, Vila real, 2014 e 2015; 

x Formadora na ação “Relações Interpessoais”, destinada a Assistentes Operacionais da 

Escola S/3 de S. Pedro, Vila Real, 2011;  

x Oradora no I Simpósio “Orientação Vocacional: a exigência de novas práticas” 

subordinado ao tema “Criação de Sinergias”, com a comunicação: “Área de Projeto do 

12º ano como trampolim para a descoberta vocacional”, Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade do Porto, Porto, 2009. 

x Oradora numa aula de formação complementar do Mestrado em Psicologia – ramo de 

especialização em Psicologia do Exercício e da Saúde, com o tema: “A intervenção do 

Psicólogo em contexto escolar”, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila 

Real, 2009. 

 



66 | Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação 
 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

  



Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação | 67 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

Reflexão Crítica 

 

A terceira parte do nosso RAP compreende a reflexão crítica sobre o trabalho 

desenvolvido em psicologia clínica, em contexto escolar e na consulta privada e o balanço das 

potencialidades e limitações específicas à prática da consulta psicológica junto de uma população 

jovem-adulta, em espaços de confluência entre a educação e a saúde. 

A postura profissional inclusiva e aberta que procuramos manter no exercício das nossas 

funções permite-nos prosseguir uma abordagem holística e flexível, tanto no campo institucional, 

como no psicoterapêutico, essencial à conceção e implementação de atividades dirigidas a jovens 

ao longo do seu processo de construção da identidade, nas suas múltiplas dimensões, numa 

sociedade com uma elevada heterogeneidade e volubilidade cultural, social e ética. Na nossa 

prática, ao aglutinarmos a consulta clínica com o aconselhamento psicológico, a prevenção e a 

promoção, procuramos sustentar o desenho da intervenção em princípios basilares aos modelos 

cognitivo-comportamentais, balizados pelas perspetivas desenvolvimentais, tendo em conta 

elementos modulares, como: a) reconhecer das diferentes necessidades desenvolvimentais de 

adolescentes e jovens; b) envolver as famílias nos processos, com definição de estratégias 

especificas, dando especial atenção à fratria; c) valorizar a rede de suporte social e aprendizagem 

interpares, num contexto de trabalho de equipa, com outros terapeutas (e.g., Barrett et al., 2005; 

Rapee et al., 2009, Kendall, 2006; Southam-Gerow & Kendall, 2000)  
A escola, como a organização que melhor corporiza a convergência entre a educação e a 

saúde, nas suas múltiplas parcerias, potencia o desenho e a concretização de protocolos de 

intervenção, de programas de prevenção e de promoção de competências positivas, entre a 

infância e a adultícia, junto de uma alargada população alvo, constituindo-se como um palco 
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privilegiado para desempenharmos em pleno o nosso papel de psicólogo, com base nos princípios 

da reflexão-ação. 

Esta circunstância encontra-se bem patente na percentagem de tempo de trabalho anual 

que dedicamos à intervenção direta com os jovens, no âmbito da consulta psicológica e, dentro 

deste eixo, evidencia-se a importância que a intervenção na vertente clínica assume no nosso dia-

a-dia de trabalho. Esta nossa realidade não é única no contexto português, como testemunham os 

dados do Censo sobre a situação profissional dos psicólogos escolares, elaborado em 2013 pela 

Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), segundo o qual, o aconselhamento psicológico surge 

no topo das funções desempenhas pelos psicólogos nas escolas, seguido pela avaliação 

psicológica (Coelho, 2014).  

Uma mais-valia intrínseca à abordagem clínica em contexto escolar é a possibilidade, já 

enfatizada no capítulo precedente, de, no planeamento psicoterapêutico, nos socorrermos dos 

tempos letivos e não letivos, dos diversos projetos a decorrer, dos espaços de interação social da 

escola como palco de aplicação das estratégias que queremos aplicar, como a exposição in vivo, a 

par do recurso a pares como parceiros no processo de implementação e monitorização dessas 

estratégias, dentro dos princípios éticos e deontológicos que se impõem. A avaliação dos 

processos, das estratégias e dos resultados é, igualmente, otimizada em contexto escolar. 

No âmbito do processo psicoterapêutico, a escola possibilita ainda uma mais eficiente e 

eficaz planificação e gestão da fase de follow-up e da avaliação pós-tratamento, na medida em 

que, ao estarem dentro de mesma instituição, terapeuta e utente, o processo de seguimento é 

passível de melhor controlo, não acarretando custos económicos acrescidos, como acontece no 

setor privado. Contudo, esse mesmo facto de o gabinete se encontrar dentro do edifício da escola, 

constitui na nossa opinião, a maior desvantagem do aconselhamento psicológico preconizado 



Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação | 69 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

pelo SPO, inconveniência essa verbalizada sobretudo pelos adolescentes mais novos, receosos 

das eventuais repercussões negativas na sua imagem social, e que tem de ser trabalhada no início 

do processo.  

Os custos económicos inerentes à consulta privada, e inexistentes na escola, constituem 

simultaneamente uma vantagem e uma desvantagem, dentro do processo terapêutico. Se por um 

lado, podem ser uma parcela a adicionar ao orçamento familiar, nestes tempos de crise 

económica, por outro, como a nossa experiência profissional amplamente confirma, acarretam 

uma maior responsibilização do utente pelo seu trajeto terapêutico. A gratuitidade das consultas 

no SPO conduz, todavia, à diminuição dos drop-outs e das faltas intermitentes às consultas 

agendadas, em comparação com a clínica privada. 

A escola, como uma organização aberta à sua comunidade de inserção, facilita o 

estabelecimento de parcerias com instituições relevantes ao nosso trabalho, reunindo sinergias e 

recursos humanos e materiais, algumas das quais aportam benefícios claros à nossa intervenção, 

como são exemplo as organizações de caráter lúdico, sobretudo desportivas e musicais, onde, 

pela natureza da sua atividade e em articulação com os seus agentes e com a família, é possível 

pôr em prática e avaliar as competências adquiridas nos planos de intervenção e de promoção 

delineados.  

A avaliação da eficácia dos protocolos de intervenção, componente fulcral da prática 

psicológica, constitui uma das nossas maiores fragilidades, pela impossibilidade de levar a cabo, 

a título pessoal, estudos empíricos, comparativos e longitudinais, com amostras representativas, 

que contribuam, pelo seu rigor metodológico, para validar a eficácia dos instrumentos, das 

metodologias e das estratégias que aplicamos na nossa realidade, socorrendo-nos de protocolos 

empiricamente validados, noutros contextos socioculturais para colmatar essas limitações. Tanto 
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no contexto da educação como da saúde mental, parece-nos, assim, fundamental vir a 

desenvolver no futuro, no âmbito de projetos de parceria com instituições do ensino superior, 

estudos empíricos que possibilitem a análise comparativa das estratégias selecionadas e validar a 

sua eficácia, tanto transversal como longitudinal, ao longo da vida do sujeito. 

Não obstante os progressos alcançados no domínio da educação para a saúde, a 

valorização dos projetos de cariz preventivo exige que, no futuro, a sua estrutura comtemple 

outras componentes, como o efetivo envolvimento dos pais e irmãos e o trabalho de tutoria 

interpares, dos mais velhos com os mais pequenos, tendo em conta a ampla rede de inter-relações 

que o jovem constrói ao longo do ciclo vital, nos seus diferentes subsistemas. 

Outro desafio será o de perspetivar a implementação dos programas de intervenção 

preventiva de uma forma mais abrangente, complementando a aplicação transversal das 

atividades, num plano temporal único, com a adoção de uma metodologia de trabalho 

longitudinal, de forma a aplicar o programa ao longo de um período de vida de uma amostra de 

crianças e jovens. Por exemplo, no caso do PRESSE, iniciar a sua implementação com um grupo 

de alunos do pré-escolar e acompanhar a sua progressão até ao final do secundário, abordando os 

diferentes temas e conceitos também numa perspetiva desenvolvimental, como por exemplo a 

evolução do autoconceito com a idade. Pese embora os obstáculos económicos que se possam 

levantar, esta metodologia parece-nos exequível no concelho de Vila Real, sobretudo pelas boas 

práticas existentes no domínio da parceria entre a Saúde e a Educação, e dentro desta, entre os 

diferentes estabelecimentos, do pré-escolar ao ensino superior.  

Nesta linha de pensamento, conceber um programa de prevenção da ansiedade, 

conjugando as suas modalidades primárias e secundárias, na linha do FRIENDS (Barett & Turner, 

2001, 2004), exigirá, pela sua magnitude e complexidade, o envolvimento de psicólogos de 
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várias instituições e possibilitará concertar metodologias transversais e longitudinais, não só em 

termos de aplicação, como também em termos de avaliação da sua eficácia ao longo de um 

período de vida do grupo intervencionado, entre a infância e o término do ensino superior. 

Do ponto de vista institucional, temos testemunhado o abandono, pela tutela ministerial, 

do modelo de trabalho de equipa dos psicólogos das escolas de uma mesma região, existente até à 

década passada, tendo conduzido, sobretudo em Trás-os-Montes, a um isolamento técnico e 

físico, com claras repercussões no cumprimento das nossas atribuições. No presente, aguardamos 

ainda a implementação no terreno do novo modelo de trabalho cooperativo entre psicólogos, 

assente em comunidades de práticas, que possibilite a investigação-ação, a discussão de casos e a 

partilha de experiências, colmatando, entre outras situações, as dificuldades em elaborar 

psicodiagnósticos (categoriais) em clínica, em especial na faixa etária da nossa população alvo.  

Em suma, a superação das fragilidades e a otimização dos pontos fortes da nossa realidade 

socioprofissional tem-nos conduzido a uma constante atualização técnica e científica, na busca de 

ferramentas teórico-práticas consistentes e flexíveis, que nos permitam enfrentar a mutabilidade e 

encetar caminhos de renovação.
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Conclusão 

 

A análise da nossa experiência profissional e a sua descrição ao longo deste relatório, de 

natureza teórico-prático, conduziu-nos a um patamar ótimo de reflexão crítica da nossa prática, 

fundamental para contextualizar o presente e perspetivar a modernização e a renovação que 

queremos imprimir na nossa vida profissional. 

A sua elaboração constituiu-se como um momento singular de apreciação crítica e de 

análise reflexiva da nossa atividade profissional, enfatizando a pertinência do nosso papel e da 

nossa ação como psicóloga clínica.  

A convergência funcional entre consulta privada e intervenção em meio escolar, possível 

desde 1993, tem proporcionado o enriquecimento da nossa experiência clínica e permitido 

investir o nosso tempo, formação e ação na problemática das perturbações da ansiedade, entre o 

início da puberdade e a entrada na adultícia, de acordo com os modelos cognitivo-

comportamentais de intervenção psicoterapêutica, associados à perspetiva desenvolvimental e 

num quadro de abordagem sistémica e ecológica da Educação e da Saúde. Ela reflete, de igual 

modo, a inexistência de instituições e práticas estanques, no contexto geral da Psicologia, e em 

particular da intervenção psicológica Saúde e na Educação. 

Na revisão da literatura efetuada analisámos o estado da arte dos referenciais teóricos da 

intervenção psicológica e realçámos a extensa investigação desenvolvida nas últimas décadas, no 

campo da psicoterapia de base cognitivo-comportamental. Os seus resultados permitem construir 

um sólido quadro conceptual, fundamentar as orientações paradigmáticas dos modelos e validar a 

eficácia de alguns dos seus métodos de intervenção terapêutica, nas suas diversas combinações, 

orientados para perturbações da ansiedade, transformando-os, hoje, nas abordagens de primeira 
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linha da intervenção em Psicologia Clínica. Perspetivar um futuro mais otimista para os 

indivíduos que sofrem com a sua sintomatologia ansiosa, é, assim, a missão primordial da 

valência clínica, não obstante o muito qua há para conhecer quanto à conceptualização, 

prevenção e tratamento da doença mental.  

Na transposição deste quadro concetual para a nossa prática quotidiana alguns desafios 

nos são lançados, como a necessidade de avaliar a natureza e a amplitude das melhorias 

individuais e o seu significado clínico, a validade e fiabilidade dos métodos e instrumentos 

utilizados, a importância dos resultados positivos como potenciais mediadores e moderadores na 

terapia, o lugar da psicofarmacologia no tratamento, a interferência do fator terapeuta nos 

resultados e o efeito do tratamento no período de follow-up e a sua avaliação final. Nestes 

desafios, destacamos ainda as questões relacionadas com a família, como o consentimento dos 

pais, na avaliação e intervenção, o papel fundamental dos pais e dos irmãos no tratamento e a 

importância das suas expetativas e perceções quanto ao tipo de intervenção a adotar.  

Os pedidos que nos chegam à consulta patenteiam a importância da promoção do bem-

estar psicológico e confirmam os quadros de ansiedade como uma das condições clínicas mais 

prevalentes nesta fase da vida, razões que nos levam a perspetivar a nossa carreira no sentido de 

maior especialização e ao desejo de focar a nossa prática na conceção, implementação e avaliação 

de programas de prevenção da ansiedade, dentro de uma linha investigação-ação.  

A narração das nossas experiências profissionais e a sua intrínseca análise meditativa 

fomentou o nosso crescimento pessoal e profissional e o consequente consolidar da nossa 

identidade vocacional como psicóloga, com uma atitude psicoterapêutica eclética, abrangente e 

integradora. No seu decorrer, fortalecemos, de igual modo, o propósito de encetar este processo 
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de certificação e reconhecimento técnico-científico da nossa atividade profissional, na área de 

especialização da Psicologia Clínica, legitimando uma experiência de 25 anos de trabalho. 

Em síntese, a sustentação da nossa prática em referenciais teóricos sólidos, a par da 

atualização técnico-científica, tem sido essencial para sustentar a qualidade da nossa prática, e na 

sua globalidade, leva-nos a adotar uma antiga e conhecida reflexão de Vygotsky (1968): sou uma 

psicóloga prática, a favor do trabalho prático e, portanto, em sentido amplo, a favor da ousadia e 

do aperfeiçoar do nosso ramo da ciência na própria vida. 



76 | Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação 
 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

  



Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação | 77 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

Referências Bibliográficas 

 

Abraham, A., Kaufmann, C., Redlich, R., Hermann, A., Stark ,R., Stevens, S., et al. (2013). Self-

referential and anxiety-relevant information processing in subclinical social anxiety: an 

fMRI study. Brain Imaging and Behavior, 7 (1), 35-48. doi: 10.1007/s11682-012-9188-x 

Ainsworth, M.S. (1976). Relações objetais, dependência e vinculação: uma análise teórica das 

relações da criança com a mãe. In Soczka L. (Ed.), As ligações infantis (pp155-220). 

Lisboa: Livraria Bertrand. 

Ainsworth, B., Marshall, J. E., Meron, D., Baldwin, D., Chadwick, P., Munaf, M. R., et al. 

(2015). Evaluating psychological interventions in a novel experimental human model of 

anxiety. Journal of Psychiatric Research, 63, 117-122. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychires.2015.02.001 

American Psychiatric Association. (1980). Diagnostic and Stastitical Manual of Mental 

Disorders (3th ed.). Washington, DC: Author. 

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and Stastitical Manual of Mental 

Disorders (4th ed.). Washington, DC: Author. 

American Psychiatric Association. (2014). Manual de diagnóstico e estatística das perturbações 

mentais (5ª ed.). Lisboa: Climepsi. 

American Psychological Association. (2009). Publication Manual of the American Psychological 

Association (6ªth ed.). Washington, DC: Author. 

Araújo, M.S., Gonçalves, M., & Teixeira, M.J. (1995). Entrevista clínica semiestruturada 

para crianças e adolescentes (6-18 anos). Braga: Universidade do Minho. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abraham%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22773051
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaufmann%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22773051
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Redlich%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22773051
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hermann%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22773051
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stark%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22773051
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stevens%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22773051
http://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychires.2015.02.001


78 | Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação 
 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

Azevedo, N. R., & Nascimento, A. B. (2007). Modelo de Tutoria: construção 

dialógica de sentido(s). Interações, 3 (7), 97-115. Retirado de 

http://nonio.eses.pt/interaccoes/. 

Baptista, A., Soczka, L., & Pinto, A. (1989). Ansiedade aos exames: Aplicação do Reações aos 

Testes (RT) a uma amostra da população portuguesa. Psicologia, 7, 39-49. 

Barlow, D. H. (2001). Clinical handbook of psychological  disorders: A step by step treatment 

manual. New York: Guilford Press. 

Barlow, D. H. (2002). Anxiety and its disorders: The nature and treatment of anxiety and panic. 

New York: Guilford Press. 

Barrett, P. M., Lock, S., & Farrell, L. (2005). Developmental diferences in universal preventive 

intervention for child anxiety. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 10, 539-555. 

Barrett, P. M., & Turner, C. (2001). Prevention of anxiety symptoms in primary school children: 

Preliminary results from a universal school-based trial. British Journal of Clinical 

Psychology, 40, 399-410. 

Barrett, P. M., & Turner, C. (2004). Prevention of childhood anxiety and depression. In P.M. 

Barrett & T.H Ollendick (Eds.), Handbook of interventions that work with children and 

adolescents: prevent and treatment (pp. 429-474). West Sussex: John Wiley & Sons. 

Barros, M. F. (2001). AFA: auto-conceito forma A [AFA self-concept form A] (3ª ed.). Lisboa: 

CEGOC – TEA. 

Beck, A.; Steer, R.; & Brown, G. (1996). Manual for the Beck Depression Inventory II. San 

Antonio, TX : Psychological Corporation. 

 

 



Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação | 79 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

Beiter, R., Nash, R., McCrady, M., Rhoades, D., Linscomb, M., Clarahan, M., et al. (2015). The 

prevalence and correlates of depression, anxiety, and stress in a sample of college 

students. Journal of Affective Disorders, 173, 90-96. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2014.10.054. 

Boer, F., & Lindhout, I. (2001). Family  and genetic influences: is anxiety ‘all in the family’? In 

W. K. Silverman & P. D. A. Treffers (Eds.), Anxiety disorders in children and 

adolescents – research, assessment and intervention (pp. 235-254). Nova York: 

Cambridge University Press. 

Bowlby, J. (1981). Cuidados maternos e saúde mental. S. Paulo: Livraria Martins Fontes Editora 

Bronfenbrenner, U. (1993). Ecological models of human development. In Gauvain, M. & Cole, 

M. (Eds.), Readings on the development of children (2nd ed., pp. 37-43). New Yor: 

Freeman. Retirado de http://www.psy.cmu.edu/~siegler/35bronfebrenner94.pdf 

Butler, A. C., Chapman, J. E., Forman, E. M., & Beck, A. T. (2006). The empirical status of 

cognitive-behavioral therapy: a review of meta-analyses. Clinical Psychology Review, 26, 

17-31. 

Caballo, V. E., Andrés, V., & Bas, F. (2002). Fobia social. In V. E. Caballo (Eds.). Manual para 

el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos, (Vol. 1, 2nd ed., pp. 

25-87). Madrid: Siglo XXI de Espanha Editores. 

Canavarro, M. C. (1999). Inventário de Sintomas Psicopatológicos: BSI. In M. R. Simões, M. 

Gonçalves, & L. S. Almeida (Eds.), Testes e provas psicológicas em Portugal (vol. II, pp. 

87-109). Braga: SHO/APPORT. 

 

javascript:void(0);
http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2014.10.054


80 | Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação 
 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

Canavarro, M. C. (2007). Inventário de Sintomas Psicopatológicos: Uma revisão crítica dos 

estudos realizados em Portugal. In M. Simões, C. Machado, M. Gonçalves, & L. Almeida 

(Eds.), Avaliação psicológica: Instrumentos validados para a população Portuguesa (vol. 

III, pp. 305-331). Coimbra: Quarteto Editora. 

Clark, D. M., & Wells, A. (1995). A cognitive model of social phobia. In R. G. Heimberg, M. 

Liebowitz, D. A. Hope & F. R. Schneier (Eds.), Social phobia: Diagnosis, assessment, 

and treatment (69-93). New York: Guilford. 

Coelho, R., Martins, A.Q., Ramos, E., Barros, H. (2000). Administração do BDI-II a adolescentes 

portugueses: resultados preliminares. Revista Portuguesa de Psicossomática (separata), 2 

(1). Lisboa. Retirado de 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=28720113 

Coelho, V. (2014). Perfil de atribuições do psicólogo em contexto escolar. PSIS 21 - Revista 

Oficial da Ordem dos Psicólogos Portugueses [OPP], 8, 22-23.  

Crowell, J. A. (2003). Assessment of a attachment security in a clinical setting: observations of 

parents and children. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 24 (3), 190-204. 

Cruz, J. F. (1989). Incidência, desenvolvimento e efeitos da ansiedade aos exames nos testes e 

exames escolares. Revista Portuguesa de Educação, 2, 111-130. 

Cunha, M. (2000). Estratégias de avaliação clínica na fobia social. In J. Pinto-Gouveia (Eds.), 

Ansiedade social: da timidez à fobia social. (pp. 181-235). Coimbra: Quarteto Editora. 

Cunha, M., Pinto-Gouveia, J., Salvador, M. C., & Alegre, S. (2004). Medos Sociais na 

Adolescência: A Escala de Ansiedade e Evitamento de Situações Sociais para 

Adolescentes (EAESSA). Psychologica, 36, 195-217. 



Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação | 81 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

Degnan, K. A., Almas, A. N., & Fox, N. A. (2010). Temperament and the environment in the 

etiology of childhood anxiety. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51(4), 497–

517. doi:10.1111/j.1469-7610.2010.02228.x 

Derogatis, L.R. (1993). Brief Symptoms Inventory (BSI): Administration, scoring and procedures 

manual (3rd ed.). Minneapolis: NCS Pearson, Inc. 

Di Nardo, P. A., Brown, T. A., & Barlow, D. H. (1994). Anxiety Disorders Interview Schedule 

for DSM-IV: Lifetime Version (ADIS-IV-L). San Antonio: TX: Psychological 

Corporation/Graywind Publications Incorporated. 

Engel, G. L. (1980). The clinical application of the biopsychosocial model. American Journal of 

Psychiatry, 137, 535-544. 

Escola S/3 S. Pedro [ESSP]. (2015). Projeto educativo de escola (PEE). Retirado do website da 

Escola S/3 S. Pedro: 

http://www.escolasaopedro.pt/images/stories/docs/ESSP_PEE_2015.pdf  

Essau, C. A. (2003). Comorbility of anxiety disorders in adolescents. Depression and anxiety, 18 

(1), 1-6. 

Farrell, L., & Barrett, P. (2005). Community trial of an evidence-based anxiety intervention for 

children and adolescents (the FRIENDS program): A pilot study. Behaviour Change, 22, 

236-248. 

Fisher, P. H., Masia-Warner, C., & Klein, R. G. (2004). Skills for social and academic success: A 

school-based intervention for social anxiety disorder in adolescents. Clinical Child and 

Family Psychology Review, 7, 241-249. 



82 | Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação 
 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

Flannery-Schroeder, E., Choudhury, M.R. & Kendall, P. C. (2005). Group and individual 

cognitive-behavioural treatments for youth with anxiety disorders: 1-year follow-up. 

Cognitive Therapy and Research, 29 (2), 253–259. 

Fonseca, A. C., & Monteiro, C. M. (1999). Um inventário de problemas do comportamento para 

crianças e adolescentes: O Youth Self-Report de Achenbach, Psychologica, 21, 79-96. 

Fonseca, A. C., Simões, A., Rebelo, J. A., Ferreira, J. A. & Cardoso, F. (1994). Um inventário de 

competências sociais e adolescentes: o Child Behavior Checklist de Achenbach (CBCL). 

Psychologica, 12, 53-78. 

Fonseca, A. C., Simões, A., Rebelo, J. A., Ferreira, J. A. & Cardoso, F. (1995). O inventário de 

comportamentos da criança para professores – Teacher’s Report Form. Revista 

Portuguesa de Pedagogia, 29 (2), 81-102. 

Fonzo, G. A., Ramsawh, H. J., Flagan, T. M., Sullivan, S. G., Letamendi, A., Simmons, A. N., et 

al. (2015). Common and disorder-specific neural responses to emotional faces in generalised 

anxiety, social anxiety and panic disorders. The British Journal of Psychiatry, 206(3), 206-

215. doi: 10.1192/bjp.bp.114.149880 

Fox, N. A., Henderson, H. A., Marshall, P. J., Nichols, K. E., & Ghera M. M. (2005). Behavioral 

Inhibition: Linking Biology and Behavior within a Developmental Framework. Annual 

Review of Psychology, 56, 235-262. doi:10.1146/annurev.psych.55.090902.141532 

Frydenberg, E. & Lewis, R. (1993). The Adolescent Coping Scale: Practitioners Manual. 

Australian Council for Educational Research. 

 

 



Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação | 83 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

Freitas, M. A. (2009). Ansiedade nas avaliações escolares: uma abordagem psicoterapêutica sob 

estados modificados de consciência num grupo de alunos universitários (Tese de 

Doutoramento, Universidade da Madeira). Retirado de 

http://repositorio.uma.pt/bitstream/10400.13/37/1/DoutoramentoArag%C3%A3oFreitas.pdf 

Gilbert, P. (2004). Evolucionary approaches to psychopathology and cognitive therapy. In P. 

Gilbert (Ed.), Evolutionary theory and cognitive therapy (pp. 3-44). New York: Springer. 

Ginsburg, G.S., Siqueland, L., Masia-Warner, C., & Hedtke, K.A. (2004). Anxiety disorders in 

children: family matters. Cognitive and Behavioral Practice, 11, 28-43. 

Gonçalves, M., & Simões M. R. (2000). O modelo multiaxial de Achenbach (ASEBA) na 

avaliação clínica de crianças e adolescentes. In I. Soares (Ed.), Psicopatologia do 

desenvolvimento: trajetórias (in)adaptativas ao longo da vida (pp. 43-87). Coimbra: 

Quarteto Editora. 

Greco, L. A., Blackledge, J. T., Coyne, L. W., & Ehreneich, J. (2005). Integrating acceptance and 

mindfulness into treatments for child and adolescent anxiety disorders: Acceptance and 

commitment therapy as an example. In S. M. Orsillo & L. Roemer (Eds.), Acceptance and 

mindfulness-based approaches to anxiety: Conceptualization and treatment (pp. 301-

322). New York: Springer. 

Grills-Taquechel, A., & Ollendick, T.H. (2007). Introduction to Special Issue: Developments in 

the etiology and psychosocial treatments of anxiety disorders in children and adolescents. 

Clinical Child and Family Psychology Review, 10, 197–198. doi: 10.1007/s10567-007-

0026-4 



84 | Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação 
 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

Grills-Taquechel, A. E. & Ollendick, T. H. (2013). Phobic and Anxiety Disorders in Children 

and Adolescents. Hogrefe Publishers. Boston, MA, USA. Retirado de http://verlag-

hanshuber.ciando.com/img/books/extract/1616763396_lp.pdf 

Guerreiro, D. F., Cruz, D., Figueira, M. L., Sampaio, D. (2014). Estudo de Adaptação e 

Características Psicométricas da Versão Portuguesa da Adolescent Coping Scale – Escala 

de Coping para Adolescentes. Ata Médica Portuguesa, 2, 166-180. 

Heimberg, R. G., & Becker, R. E. (2002). Cognitive-behavioral group therapy for social phobia: 

Basic mechanisms and clinical strategies. New York: The Guilford Press. 

Heinrichs, N. & Hofmann, S. G. (2004). Encoding processes in social anxiety. Journal of 

Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 35, 57-74. 

Hofmann, S.G. (2007), Cognitive Factors that Maintain Social Anxiety Disorder: a 

Comprehensive Model and its Treatment Implications. Cognitive Behaviour Therapy, 

36(4): 193–209. doi: 10.1080/16506070701421313 

Hofmann, S.G., & Barlow, D. H. (2002). Social phobia (Social anxiety disorder). In D. H. 

Barlow  (Eds.), Anxiety and its disorders. The nature and treatment of anxiety and panic. 

(2nd ed., pp. 454-476). New York: Guilford Press. 

Hofmann, S. G., & Bitran, S. (2007). Sensory-processing sensitivity in social anxiety disorder: 

Relationship to harm avoidance and diagnostic subtypes. Journal of Anxiety Disorders, 

21, 944-954. 

Hofmann, S.G., Heinrichs, N., & Moscovitch, D. A. (2004). The nature and expression of social 

phobia: toward a new classification. Clinical Psychology Review, 24, 769-797. 

Hofmann, S.G., & Log, R. (2006). The tridimensional Personality Questionnaire: Changes during 

psychological treatment of social phobia. Journal of Psychiatric Research, 40, 214-220. 

http://dx.doi.org/10.1080%2F16506070701421313


Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação | 85 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

Hofmann, S. G., & Otto, M. W. (2008). Cognitive behavioral therapy for social anxiety disorder. 

New York: Routledge. 

Holmeck, G. N., Greenley, R.N., & Franks, E. A. (2004). Developmental issues in evidence-

based practice. In P. M. Barrett & T. H. Ollendick (Eds.), Handbook of intervention that 

work with whildren and adolescents: prevention and treatment (pp. 27-48). West Sussex: 

John Wiley & Sons. 

Hudson, J.L., & Kendall, P.C. (2002). Showing you can do it: homework in therapy for children 

and adolescents with anxiety disorders. Journal of Clinical Psychology, 58, 525-534. 

Internacional Union For Health Promotion and Education [IUHPE]. (2009). Construindo escolas 

promotoras de saúde: diretrizes para promover a saúde em meio escolar. Retirado de 

www.iuhpe.org/images/.../HPSGuidelines_POR.pdff 

Internacional Union For Health Promotion and Education [IUHPE]. (2010). Promoting health in 

schools: from evidence to action. Retirado de 

http://www.dhhs.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/117385/PHiSFromEvidenceToAc

tion_WEB1.pdf 

Kasper, S. (2006). Anxiety disorders: under-diagnosed and insufficiently treated. International 

Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 10 (1), 3-9. 

Kendall, P. C. (2006). Guiding theory for therapy with children and adolescents. In P. C. Kendall 

(Eds.), Child and adolescent therapy: cognitive-behavioral procedures. (3rd ed., pp. 3-

30). New York: Guilford Press. 

Kendall, P. C., Aschenbrand, S. G., & Hudson, J. L. (2003). Child-focused treatment of anxiety. 

In A. E. Kasdan & J. R. Weis (Eds.), Evidence-based psychotherapies for children and 

adolescents (pp. 81-100). New York: Guilford Press. 

http://www.iuhpe.org/images/.../HPSGuidelines_POR.pdf


86 | Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação 
 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

Kendall, P. C., & Choudhury, M. (2003). Children and adolescent in cognitive-behavioral 

therapy: some past efforts and current advances, and challenges in our future. Cognitive 

Therapy and Research, 27 (1), 89-104. 

Kendall, P. C:, Ollendick, T. H. (2004). Setting the research and practice agenda for anxiety in 

children and adolescence: a topic comes of age. Cognitive and Behavioural Practice, 11, 

65-74. 

Kendall, P. C., & Suveg, C. (2006). Treating anxiety disorders in youth. In P. C. Kendall (Eds.), 

Child and adolescent therapy: cognitive-behavioral procedures (3rd ed., pp. 243-294). 

New York: Guilford Press. 

Khoury, B., Lecomte, T., Fortin, G., Masse, M., Therien, P., Bouchard, V., et al. (2013). 

Mindfulness based therapy: a comprehensive meta-analysis. Clinical Psychology Review, 

33(6), 763-771. Retirado de www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23796855 

Lonigan, C. J., & Philips, B. M. (2001). Temperamental influences on the development of anxiety 

disorders. In M. W. Vasey & M. R. Dadds (Eds.), The developmental psychopathology of 

anxiety (pp 60-91). New York: Oxford University Press. 

Lopes, J. & Silva, H. (2009). A Aprendizagem Cooperativa na Sala de Aula. Lisboa: Lidel 

Edições Técnicas. 

Masia-Warner, C., Klein, R. G., Dent, H. C., Fisher, P. H., Alvir, J., Albano, A. M., & Guardino, 

M. (2005). School-based intervention for adolescents with social anxiety disorder: Results 

of a controlled study. Journal of Abnormal Child Psychology, 33, 707-722. 

McCounaghy, S. H., & Achenbach, T. M. (1994). Manual for the semistructured clinical 

interview for children and adolescents. Burlingtton,VT: University of Vermont, 

Department of Psychiatric. 



Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação | 87 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

McCounaghy, S. H., & Achenbach, T. M. (2001). Manual for the semistructured clinical 

interview for children and adolescents (2nd ed.). Burlingtton,VT: University of Vermont, 

Department of Psychiatric. 

McDonald, A. S. (2001). The prevalence and efects of test anxiety in school children. 

Educational Psychology, 21, 89-101. 

Ministério da Educação e Ciência. (2009). Declaração de Vilnius: Melhores escolas, escolas 

mais saudáveis. Retirado de 

www.dge.mec.pt/sites/default/files/.../vilnius_resolucao_portugues.pdf 

Ministério da Educação e Ciência – Direção-Geral de Educação. (2014). Programa de apoio à 

promoção e educação em saúde (PAPES). Retirado de 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Esaude/papes_doc.pdf 

Ministério da Saúde – Administração Regional de Saúde do Norte. (2008). Programa Regional 

de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE). Retirado de  

portal.arsnorte.min-saude.pt/.../Programa_Final_PRESSE_2008.pdf 

Ministério da Saúde – Direção Geral da Saúde. (2015). Programa Nacional de Saúde Escolar 

(PNSE). Retirado de www.dgs.pt/directrizes-da.../norma-n-0152015-de-12082015-pdf.aspx 

Morais, T.; Gonçalves, L.; Guedes, P., & Sampaio, R. (2014). A Comunidade de Aprendizagem e 

Desenvolvimento Profissional: “O Professor faz a Diferença” na Escola S/3 S. Pedro de 

Vila Real. In C. Ferreira, Bastos, A.M. e H. Campos (Org.). Práticas Educativas: 

Teorização e Formas de Intervenção (pp.24-40). Vila Real: UTAD. 

 

 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/.../vilnius_resolucao_portugues.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Esaude/papes_doc.pdf
http://www.dgs.pt/directrizes-da.../norma-n-0152015-de-12082015-pdf.aspx


88 | Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação 
 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

Morgado, A. M., & Paixão, M. P. (2010). “O futuro nas minhas mãos”: Proposta de intervenção 

vocacional para o 9.º ano de escolaridade. In M. C. Taveira, A. D. Silva (Coords.), 

Desenvolvimento vocacional: Avaliação e intervenção (pp. 143-150). Braga: Associação 

Portuguesa para o Desenvolvimento da Carreira. 

Morris, T.L. (2004). Treatment of social phobia in children and adolescents. In P.M. Barrett & 

T.H Ollendick (Eds.), Handbook of interventions that work with children and adolescents: 

prevent and treatment (pp. 171-187). West Sussex: John Wiley & Sons. 

Musitu, G., García, F., & Gutiérrez, M. (2001). AFA: auto-conceito forma A [AFA self-concept 

form A] (3rd ed.). Lisbon: Portugal: CEGOC – TEA. 

Olivares, J. (2005). Programa IAFS. Protocolo para el tratamiento de la fobia social en 

adolescentes. Madrid: Pirámide. 

Organização Mundial da Saúde. (2014). Classificação Internacional de Doenças (CID-10) (10ª 

Revisão). Retirado de https://www.cms.gov/Medicare/Coding/ICD10/2014-ICD-10-CM-

and-GEMs.html 

Otto, M.W., Smits, J.A.J., & Reese, H.E. (2005). Combined psychotherapy and pharmacotherapy 

for mood and anxiety disorders in adults: review and analysis. Clinical Psychology: 

Science and Practice, 12, 72-86. 

Pinto-Gouveia, J. (1997). Modelos cognitivos de fobia social: conceptualizações teóricas, apoio 

empírico e implicações terapêuticas. Psiquiatria clínica, 18, 295-311. 

Pinto-Gouveia, J. (2000a). Conceito, critérios de diagnóstico e epidemiologia. In J. Pinto-

Gouveia (Ed.), Ansiedade social: da timidez à fobia social (pp. 17-41). Coimbra: Quarteto 

Editora. 



Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação | 89 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

Pinto-Gouveia, J. (2000b). Apresentação Clinica. In J. Pinto-Gouveia (Ed.), Ansiedade social: da 

timidez à fobia social (pp. 43-73). Coimbra: Quarteto Editora. 

Pinto-Gouveia, J. (2000c). Modelos comportamentais e cognitivos. In J. Pinto-Gouveia (Ed.), 

Ansiedade social: da timidez à fobia social (pp. 119-150). Coimbra: Quarteto Editora. 

Ponciano, E., Loureiro, L., Pereira, A. & Spielberger, C. (2005). Características psicométricas e 

estrutura factorial do TAI de Spielberger em estudantes universitários. In A. S. Pereira, e 

E. D. Motta (Coord.), Ação social e aconselhamento no ensino superior, investigação e 

intervenção. Atas do Congresso Nacional dos Serviços de Ação Social da Universidade 

de Coimbra. Coimbra: SASUC. 

Rapee, R.M., Schniering, C.A., & Hudson, J.L. (2009). Anxiety disorders during childhood and 

adolescence: Origins and treatment. Annual Review of Clinical Psychology, 5, 311–341. 

doi:10.1146/annurev.clinpsy.032408.153628 

Salvador, M. C. (2009). Ser eu própria entre os outros: um novo protocolo de intervenção para 

adolescentes com fobia social generalizada. (Tese de doutoramento, Universidade de 

Coimbra). Retirado de 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/12527/3/Tese%20Doutoramento%20Maria%

20do%20C%C3%A9u%20Salvador.pdf 

Silva, D. (2003). O inventário de estado-traço de ansiedade. In M., Gonçalves, L. S., Almeida, C., 

Machado, & M. R., Simões (Eds). Avaliação Psicológica – Instrumentos Validados para 

a População Portuguesa, (I). Coimbra: Quarteto Editora. 

Silverman, W. K., & Treffers, P. D. A. (2001). Anxiety disorders in children and adolescents: 

Research, assessment, and intervention. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/12527/3/Tese%20Doutoramento%20Maria%20do%20C%C3%A9u%20Salvador.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/12527/3/Tese%20Doutoramento%20Maria%20do%20C%C3%A9u%20Salvador.pdf


90 | Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação 
 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

Southam-Gerow, M. A. & Kendall, P. C. (2000). Cognitive-behaviour therapy with youth: 

advances, challenges, and future directions. Clinical Psychology and Psychotherapy, 7, 

343-366. 

Spielberger, C. D., Gonzalez, H. P., Taylor, J. C., Anton, E. D., Algaze, B., Ross, G. R., et al. 

(1980). Test Anxiety Inventory: Preliminary professional manual. Redwood City, CA: 

Mind Garden. 

Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., Lushene, R., Vagg, P. R., & Jacobs, G. A. (1983). Manual for 

the State-Trait Anxiety Inventory. STAI (Form Y). Self-Evaluation Questionaire. Palo 

Alto: Consulting Psychologists Press, Inc. 

Starcevic, V. (2006). Anxiety states: a review of conceptual and treatment issues. Current 

Opinion in Psychiatry, 19(1), 79-83. 

Stein, M. B., & Stein, D. J. (2008). Social anxiety disorder. The Lancet, 371 (9618), 1115-1125. 

doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60488-2 

Thompson, R. A. (2001). Childhood anxiety disorders from the perspective of emotion regulation 

and attachment. In M. W. Vasey & M. R. Dadds (Eds.), The developmental 

psychopathology of anxiety (pp 160-182). New York: Oxford University Press. 

Turk, C. L., Heimberg, R. G., & Hope, D. A. (2001). Social anxiety Disorder. In D. H. Barlow 

(Ed.), Clinical Handbook of Psychological Disorders. A step-by-step treatment manual. 

(3rd ed., pp. 114-153). New York: Guilford Press. 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (2014). Manual de suporte à redação do 

“Relatório sobre a Atividade Profissional” para licenciados pré-Bolonha, com vista à 

obtenção do grau de Mestre ao abrigo da “Recomendação CRUP”. Vila Real: Autor. 

Vygotsky, L. (1968). Mind in society. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60488-2


Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação | 91 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

Zeidner, M. (1998). Test anxiety: The state of the art. New York: Plenum Press. 

Zimmerman, M., Dalrymple, K., Chelminski, I., Young, D., & Galione, J. N. (2010). Recognition 

of irrationality of fear and the diagnosis of social anxiety disorder and specific phobia in 

adults: Implications for criteria revision in DSM-5. Depression and Anxiety, 27, 1044–

1049. doi:10.1002/da.20716  



92 | Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação 
 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

  



Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação | 93 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos  

 

 



94 | Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação 
 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

  



Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação | 95 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

 

Anexo A - Funções do psicólogo no âmbito da saúde, definidas no Decreto-Lei n.º 241/94, de 22 de Setembro 

 

a) O estudo psicológico de indivíduos e elaboração de psicodiagnóstico; 

b) O estudo psicológico de grupos populacionais determinados, para fins de prevenção e tratamento; 

c) A participação em programas de educação para a saúde, no domínio específico; 

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

e) A intervenção psicológica e psicoterapia; 

f) A responsabilidade pela escolha, administração e utilização do equipamento técnico específico da psicologia; 

g) A integração em equipas multidisciplinares do serviço de urgência, quando tal se mostrar conveniente; 

h) A participação em reuniões científicas; 

i) A participação em ações de formação na área da especialidade e afins; 

j) A participação em programas de investigação em aspetos relacionados com a sua área profissional; 

k) A responsabilização por sectores ou unidades de serviços; 

l) A participação em júris de concurso e de avaliação. 
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Anexo B - Atribuições e funções do psicólogo no âmbito da educação, de acordo com o art.º 3 do Decreto-lei nº 

190/91, de 17 de maio, articulado com as competências descritas no art.º 4 do Decreto-lei nº 300/97, de 

31 de outubro e certificadas no conteúdo funcional cometido ao psicólogo em contexto escolar pelo 

ponto 4 da Portaria nº 63/2001 de 30 de janeiro, são conferidos aos SPO: 

 

x Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua identidade pessoal; 

x Participar na definição de estratégias e na aplicação de procedimentos de orientação educativa para o 

acompanhamento do aluno ao longo do seu percurso escolar; 

x Intervir a nível psicológico e psicopedagógico, na observação, orientação e apoio dos alunos, promovendo a 

cooperação de professores, pessoal não docente, pais e encarregados de educação, em articulação com recursos 

da comunidade; 

x Participar nos processos de avaliação multidisciplinar e, tendo em vista a elaboração de programas educativos 

individuais, acompanhar a sua concretização; 

x Conceber e desenvolver programas e ações de aconselhamento pessoal e vocacional a nível individual ou de 

grupo; 

x Colaborar no levantamento de necessidades da comunidade educativa com o fim de propor as medidas 

educativas adequadas; 

x Participar em experiências pedagógicas, bem em projetos de investigação e em ações de formação de pessoal 

docente e não docente, com especial incidência nas modalidades de formação centradas na escola; 

x Acompanhar o desenvolvimento de projetos e colaborar no estudo, conceção e planeamento de medidas que 

visem a melhoria do sistema educativo; 

x Colaborar com os órgãos de administração e gestão da escola ou das escolas onde exerce funções. 
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Anexo C - Critérios de diagnóstico da PAS, elencados no DSM-5 (APA, 2014): 

 

A. Medo ou ansiedade acentuadas de uma ou mais situações sociais em que o individuo está exposto ao possível 

escrutínio dos outros. Os exemplos incluem: interações sociais (como uma conversa, encontro com pessoas 

desconhecidas), ser observado (como a comer ou a beber) e em situações de desempenho perante os outros 

(como falar em público). 

Nota: Em crianças, a ansiedade tem de estar presente com os pares e não apenas durante interações com os 

adultos. 

B. O individuo teme comportar-se ou mostrar sintomas de ansiedade que possam ser avaliados negativamente 

(isto é, que seja humilhante ou embaraçoso; que leve à rejeição ou ofensa dos outros). 

C. As situações sociais provocam quase sempre medo ou ansiedade. 

Nota: Em crianças, o medo e a ansiedade podem ser expressos por choro, birras, imobilidade, colar-se aos 

outros, retraimento ou incapacidade de falar em situações sociais. 

D. As situações sociais são evitadas ou enfrentadas com intenso medo ou ansiedade. 

E. O medo ou a ansiedade são desproporcionadas relativamente ao perigo real que a situação social pressupõe e 

ao contexto sociocultural. 

F. O medo, a ansiedade ou o evitamento são persistentes, com uma duração típica de 6 ou mais meses. 

G. O medo, a ansiedade ou evitamento causam um mal-estar clinicamente significativo ou um défice social, 

escolar, ocupacional ou noutras áreas importantes do funcionamento. 

H. O medo, a ansiedade ou evitamento não são atribuíveis aos efeitos fisiológicos de uma substância (por 

exemplo, droga de abuso, medicação) ou a outra condição médica. 

I. O medo, a ansiedade ou evitamento não são mais bem explicados por sintomas de outra perturbação mental, tal 

como perturbação de pânico, perturbação dismórfica corporal ou perturbação do espectro autista. 

J. Se outra condição médica (por exemplo, doença de Parkinson, obesidade, desfiguração provocada por 

queimaduras graves ou lesões) está presente, o medo a ansiedade ou o evitamento não estão relacionados ou 

são excessivos: 

Especificar se:  

Apenas de desempenho. Se o medo se restringe a falar ou a situações de desempenho em público. Os 

indivíduos com este tipo não têm medo nem evitam situações sociais que não implicam desempenho. 

Adaptado do DSM-5, APA, 2014 
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Anexo D - Instrumentos de avaliação mais relevantes na nossa prática. 

Entrevistas clínicas. 

 
Entrevista Clinica Estruturada da Perturbação da Ansiedade para o DSM-IV: versão ao longo da vida (ADIS-IV-L 

- Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV), desenvolvida por Di Nardo, Brown e Barlow (1994), 

empiricamente validada, tem como objetivo: i) diagnosticar as PA, atual e ao longo da vida; ii) diagnosticar 

perturbações comórbidas, como outras perturbações de ansiedade, humor e de consumo de substâncias; iii) avaliar a 

severidade clínica; e iv) fornecer informações relevantes para o diagnóstico, como a frequência de comportamentos 

preventivos, preocupações com coisa menores e percentagem de tempo que por dia passa preocupado. A versão 

ADIS-V foi traduzida e adaptada por José Pinto Gouveia e Ana Galhardo, nos seus trabalhos de investigação (s.d.). 

A adaptação ao DSM 5 é feita de acordo com o novo quadro de critérios de diagnóstico. 

 

Entrevista clínica semiestruturada para crianças e adolescentes (SCICA), concebida por McCounaghy e Achenbach 

(1994, 2001) e traduzida para a população portuguesa por Araújo, Gonçalves e Teixeira (1996), destina-se à 

avaliação clínica de crianças e adolescentes (dos 6 aos 18 anos), a partir de uma entrevista flexível e sensível à 

perspetiva desenvolvimental. 

 

Questionários de autorrelato. 
 

Este tipo de instrumentos permitem identificar e quantificar a frequência e intensidade dos sintomas e 

comportamentos específicos, relacionadas com as PA, e devem ser utilizados como complemento às entrevistas 

clínicas, na medida em que possibilitando avaliar, não só as vivências da ansiedade do ponto de vista do sujeito, 

como, em alguns casos, a eficácia e a eficiência da intervenção.  

 

Escala de Ansiedade e Evitamento de Situações Sociais para Adolescente (EAESSA), desenvolvida por Cunha, 

Pinto-Gouveia, Salvador e Alegre em 2004. 

Inventário de Ansiedade aos Testes (TAI – Test Anxiety Inventory) de Spielberg et al. (1980), estudados em 

populações portuguesas por Baptista, Soczka e Pinto (1989) e Ponciano, Loureiro, Pereira e Spielberger (2005). 

 

Breve Inventário de sintomas (BSI - Brief Symptom Inventory) de Derogatis (1993), traduzido e adaptado por 

Canavarro (1999, 2007), possibilita um rastreio geral da psicopatologia. 

 

Inventário Depressivo de Beck (BDI-II - Beck Depression Inventory) (Beck, Steer, & Brown, 1996). Tradução e 

adaptação de Coelho, Martins, Ramos e Barros (2000). 
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Escala de Estratégias de Coping para Adolescentes (ACS - Adolescent Coping Scale), de Frydenberg e Lewis 

(1993), com tradução e adaptação a uma amostra portuguesa por Guerreiro, Cruz, Figueira e Sampaio (2014). A ACS 

tem como objetivo avaliar as estratégias de coping que os adolescentes utilizam para lidar com os seus problemas e 

contempla 80 itens, que avaliam 18 estratégias de coping agrupadas em três estilos básicos de coping: solução de 

problemas, relação com outros e comportamentos improdutivos.  
 

Questionário de Ansiedade Estado – Traço (STAI - State-Trait Anxiety Inventory, Self Evaluation Questionnaire, 

desenvolvido por Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg e Jacobs, (1983), com tradução e adaptação por Silva (2003). 

Com aplicação individual e coletiva, destina-se a avaliação da Ansiedade - Estado e da Ansiedade – Traço, junto de 

adolescentes e adultos, com um nível cultural mínimo para compreender as instruções e o enunciado do questionário. 

 

Questionário de Autoconceito (AFA – forma A) desenvolvido por Musitu, Garcia e Gutiérrez (2001), com versão 

portuguesa desenvolvida por Barros em 2001, no Departamento de Investigação e Publicações Psicológicas da 

CEGOC-TEA. O AFA é constituído por 36 itens, que se distribuem por quatro áreas: académica, social, emocional e 

familiar. 

 

Escalas de avaliação dimensional. 
 
O Modelo Multiaxial de Achenbach (ASEBA), de avaliação dimensional, no quadro das abordagens 

desenvolvimentais, permite recolher e confrontar informação proveniente de vários contextos e fontes e contempla 

três questionários: 

1. Questionário de Comportamento da Criança - CBCL 4-18, Achenbach (1991, citado por Gonçalves e Simões, 

2000): permite a avaliação clínica de crianças e adolescentes a partir de um modelo dimensional, desenhado para 

identificar síndromes de problemas internalizadores e externalizadores; 

2. Questionário de Autoavaliação para Jovens - YSR (Achenbach, 1991, citado por Gonçalves e Simões, 2000); 

3. Questionário de Comportamento Criança – Relatório do Professores – TRF (Achenbach, 1991, citado por 

Gonçalves e Simões, 2000). 

Alguns autores portugueses têm trabalhado na adaptação destas escalas, designadamente: Fonseca e Monteiro 

(1999); Fonseca, Simões, Rebelo, Ferreira e Cardoso (1994, 1995) e Gonçalves e Simões (2000). 

 

Outras modalidades. 
 
Neste conjunto incluem-se: 

x Instrumentos de automonitorização, diários ou registos em que o sujeito anota os eventos que desencadeiam 

ansiedade ou mal-estar, e outras variáveis significativas como, por exemplo, os pensamentos automáticos e os 

comportamentos de evitamento; 

x Escalas de hierarquias de medos, construídas em colaboração com os sujeitos; 
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x Instrumentos de observação comportamental, nomeadamente, de avaliação do evitamento comportamental que 

consistem em colocar o sujeito em situações potenciadoras de ansiedade, observando e avaliando os 

comportamentos de aproximação e evitamento manifestados.  

x Entrevista não estruturada à fratria e aos pares, sempre efetuada com o consentimento informado do sujeito e 

muitas vezes na sua presença, com o objetivo de obter informação importante, a partir de pessoas significativas, 

como irmãos, amigos, namorados e colegas, integrados nos mesmos sistemas, família, escola, universidade, 

trabalho. Esta modalidade torna-se particularmente útil, não só, para confirmar dados obtidos na avaliação 

formal e solicitar a sua possível colaboração no processo posterior terapêuticos, como também para conhecer a 

imagem social do sujeito e, em última instância, concretizar uma avaliação abrangente e ecológica. Este 

procedimento é exequível no contexto escolar, sendo de mais difícil realização na privada, sobretudo no que diz 

respeito ao envolvimento de amigos e colegas. 



104 | Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação 
 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

  



Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação | 105 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

Anexo E - Estrutura base do programa terapêutico para a intervenção em adolescentes com PAS: 

Sessões 1 e 2 

 

 

 

 

Psicoeducação 
 

x Apresentação do programa 

x Descrição dos sintomas cognitivos, somáticos e comportamentais da ansiedade social 

x Encorajamento na identificação dos sintomas e na observação de como a ansiedade social é 

mantida pelos pensamentos negativos, sintomas somáticos e evitamento (relação entre 

pensamento, sentimentos e comportamentos) 

x Apresentação do modelo cognitivo: clarificação de conceitos, utilizando a experiência 

individual dos adolescentes 

x Identificação de pensamentos automáticos negativos 

x Discussão e debate dos pensamentos automáticos e irracionais 

x Levantamento das situações sociais problemáticas 

x Análise das expectativas dos sujeitos, Identificação as expectativas negativas e de questões 

específicas para as avaliar realisticamente 

x Prescrição de tarefas para casa (esta atividades é fundamental para consolidar e generalizar 

os ganhos e competências aprendidas) 

  

Sessões 3 a 6 

 

 

Treino de 
competências 

sociais 
 

x Apresentação e discussão das tarefas de casa 

x Apresentação e discussão do tema da autoestima  

x Aptidões alvo de treino: Iniciar e manter conversas, ouvir e lembrar, assertividade, dar e 

receber elogios; estabelecer amizades, interação com pessoas do sexo oposto, falar em 

público (aptidões verbais e não verbais) 

x Demonstração, pelo terapeuta das aptidões num breve roleplay 

x Realização de, pelo menos, dois roleplays pelo adolescente 

x Feedback do terapeuta, elogio dos aspetos positivos e sugestões 

para melhorar o desempenho; se necessário, repetição do roleplay 

x Tarefas para casa: prescrição de prática de aptidões  

  

Sessão 7 a 11 

 

 

Exposição 

x Apresentação e discussão das tarefas de casa 

x Apresentação do racional e do procedimento de exposição, sublinhando o papel do 

evitamento na manutenção das dificuldades e a diminuição da ansiedade ao longo das 

sessões 

x Construção de uma hierarquia de medos e identificação de condições específicas que 

potenciam a ansiedade 

x Exposição gradual dentro da sessão, podendo recorrer-se a outros colegas da escola 

x Realização de exposições com recurso a video-feedback ou a feedback dos pares,  
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x Discussão da exposição e a feedback do terapeuta 

x Prescrição de exposições como trabalho de casa 

  

Sessão 12 

Prevenção de 
Recaída 

x Apresentação e discussão do tema da recaída 

x Preparação para futuros obstáculos 

x Discussão de sinais de alerta e estratégias para lidar com situações problemáticas 

x Avaliação do programa 

  

 
Sessões de  

Follw-up 

 

x Periodicidade e limite de tempo a decidir caso a caso 

x Monitorização dos progressos 

x Avaliação e discussão de obstáculos 

x Identificação de estratégias para treinar aptidões e fazer amizades 

x Eventualmente, realização de exposições 

  

Acontecimentos 
Sociais 

x Atividades várias como ir ao cinema, na companhia e ajudados pelos pares não ansiosos 

(peer assistants) 

  

 
 

Estratégias 
transversais 

 
 

Trabalho com a família (pais e irmãos) 

x Fornecimento de informação acerca dos sintomas e manutenção da fobia social, com o 

consentimento informado do sujeito 

x Discussão de comportamentos parentais mais comuns face à ansiedade manifestada pelos 

filhos 

x Encorajamento no sentido de levarem a cabo estratégias mais eficazes para ajudar os filhos 

a ultrapassar as dificuldades sociais 

  

 
 

Estratégias 
transversais 

Trabalho com os professores 

x Fornecimento de informação sobre a fobia social e sobre os objetivos do programa de 

terapêutico, com o consentimento informado do sujeito 

x Identificação de dificuldades na sala de aula e discussão de possíveis exposições graduais 

x Solicitação de parceria para treino de competências em situação real, de sala de aula, face 

grupo de pares; sugestões de outras exposições 

x Feedback dos professores 
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Anexo F - Plano base do projeto: Grupos de Debate - “Adolescência e Nós” 

Grupos de Debate - “Adolescência e Nós” 

  

O
bj

et
iv

os
 

x Promover um estilo de vida saudável; 

x Contribuir para a redução de comportamentos de risco e fomentar os comportamentos saudáveis e 

responsáveis; 

x Criar um espaço aberto de diálogo e de partilha; 

x Desenvolver competências de relacionamento interpessoal, num quadro de respeito pela diferença; 

x Desenvolver competências nos jovens que fomentem as escolhas informadas e seguras no campo da 

sexualidade; 

x Desenvolver competências de proteção face a todas as formas de intrusão da intimidade e da 

privacidade; 

x Desenvolver competências de coping paral lidar com a adversidade e os conflitos; 

x Orientar e esclarecer os alunos sobre dúvidas no campo da sexualidade; 

x Promover a interajuda e a troca de experiências; 

x Ajudar na descoberta da identidade psicossexual; 

x Melhorar a informação sobre a sexualidade e IST; 



108 | Da Praxis à Reflexão e da Reflexão à Praxis: um Caminho de Renovação 
 

 
Maria Amélia Moura dos Santos 

M
et

od
ol

og
ia

 
x A ação terá por base o debate e a reflexão em grupo de temas no âmbito da sexualidade e do 

desenvolvimento pessoal; 

x A apresentação, a organização e a divulgação junto dos pais serão realizadas em colaboração com os 

Diretores de Turma;  

x A apresentação da ação será feita nas aulas de Formação Cívica. A restante calendarização será 

combinada com os alunos, em tempo extralectivo. 

x Os grupos de trabalho, funcionarão em regime de voluntariado, com periodicidade a combinar com os 

alunos; 

x Os grupos serão constituídos por iniciativa dos próprios alunos (máximo de seis elementos), em 

colaboração com os Diretores de Turma; 

x Os tópicos/temas a debater serão escolhidos pelos alunos. 

x Para facilitar o processo de identificação dos temas, será organizada uma “CAIXINHA de 

QUESTÕES”.  

x Implementação da ação terá a colaboração dos demais Professores interessados, tendo em vista a 

articulação de conteúdos; tanto na modalidade transversal como na modalidade curricular não 

disciplinar; 

x Estabelecimento de parcerias com Pais e demais agentes da comunidade, como os serviços de Saúde 

Escolar do Centro de Saúde nº 1 de Vila Real. 

R
es

po
ns

áv
ei

s 

Amélia Moura Santos, Psicóloga – SPO 

Estagiárias de Psicologia SPO/UTAD 

D
es

tin
at

ár
io

s 

Alunos do 8º/9º ano de escolaridade 

A
va

lia
çã

o 

Relatório de avaliação intermédio 

Relatório de avaliação final 
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