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Introdução
O Autocuidado é um conceito essencial (Riegel, Jaarsma, & Strömberg, 2012). . Brito (2016) e Lourenço (2015) demonstram que o
potencial de reconstrução da autonomia da pessoa não deve ser apenas circunscrito aos processos corporais. A motivação da pessoa, a
atitude que esta apresenta face à dependência no autocuidado e a perceção de autoeficácia assumem, também, um papel decisivo na
obtenção de ganhos em autonomia. É necessário sensibilizar os enfermeiros para a formulação de diagnósticos ao nível dos processos
psicológicos comprometidos.

Objetivos
Explorar os processos psicológicos necessários para avaliar o potencial de recuperação do autocuidado, a partir de uma “toolkit”
construída e validada para o efeito.

Materiais e Métodos
A partir de uma “toolkit” destinada à avaliação de pessoas com compromisso no autocuidado, após um evento adverso, foi efetuada
uma análise dos resultados e uma reflexão sobre a sua importância e contributo de cada parâmetro. A Colheita de dados ocorreu entre
abril e junho de 2019, em três unidades de internamento da rede nacional de cuidados integrados, serviço de neurologia e de ortopedia
de dois hospitais centrais, da região norte do país. Amostra de conveniência, constituída por 67 pessoas dependentes no autocuidado
que se enquadravam nos critérios de inclusão e de exclusão definidos. O consentimento informado foi assinado e os procedimentos
éticos foram cumpridos.

Resultados
Considera-se que o autocuidado parte de um processo de tomada de decisão e de reflexão e que, para ser efetivo, deverá ser
intencional, reflexivo, suficiente e fundamentado. Foram determinadas seis dimensões que compõem o instrumento:

Conclusão
Acredita-se que a “toolkit” orientará o enfermeiro na recolha de dados e permitirá a formulação de diagnósticos de
enfermagem diretamente relacionados com as reais necessidades de cuidados da pessoa, auxiliando, também, o planeamento
e a execução de intervenções mais dirigidas aos processos psicológicos.
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UNIDIMENSIONAIS

“DISPONIBILIDADE PARA APRENDER”
“EXPERIÊNCIAS ANTERIORES”

TRIDIMENSIONAL

“ATITUDE”
Componente 1 – Atitudes e opiniões

Componente 2 – Vontade de viver

Componente 3 – Convicções e fé

BIDIMENSIONAIS

Tabela1 - Análise dos componentes principais “Atitude”
Tabela 2 - Análise dos componentes principais “Emoção”

“EMOÇÃO” Componente 1 – Emoção positiva

Componente 2 – Emoção 

negativa

“COGNIÇÃO” Componente 1 – Raciocínio e memória

Componente 2 - Perceção

Tabela 3 - Análise dos componentes principais “Cognição”

BIDIMENSIONAL
Tabela 4 - Análise dos componentes principais “Significados atribuídos”

“SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS”
Componente 1

Significado atribuído à dependência

Componente 2

Significado atribuído ao uso de equipamentos

Tabela 5 - Análise dos componentes principais “Disponibilidade para aprender”
Tabela 6 - Análise dos componentes principais “Experiências anteriores”
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