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Resumo 

 

O estilo de vida é caracterizado por um conjunto de padrões de comportamento 

identificáveis, que podem influenciar a saúde das populações. O Enfermeiro Comunitário e de 

Saúde Pública desempenha um papel preponderante na promoção da saúde, através da 

capacitação dos indivíduos e grupos para adotarem estilos de vida saudáveis, sendo 

fundamental o papel ativo do indivíduo na gestão dos seus comportamentos de saúde. 

O presente relatório pretende apresentar o projeto Bem te Quer - Cuidar de Quem Cuida, 

que teve como objetivo promover a capacitação dos enfermeiros de um Centro de Saúde do Sul 

do País, para a adoção de estilos de vida saudáveis. Foi realizado seguindo a metodologia do 

planeamento em saúde. 

 Demonstra ainda, o processo de aquisição de Competências do Enfermeiro Especialista na 

área de Enfermagem Comunitária e Saúde Pública realizado ao longo da frequência do curso 

de mestrado. 

Palavras-chave: estilos de vida, enfermagem em saúde comunitária, promoção da saúde 
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Abstract 

 

Lifestyle is characterized by a set of identifiable behavioral patterns that can influence the 

health of populations. The Community and Public Health Nurse plays a preponderant role in 

health promotion, through the empowerment of individuals and groups to adopt healthy 

lifestyles, with the individual's active role in managing their health behaviors being 

fundamental. 

This report intends to present the project Bem te Quer - Cuidar de Quem Cuida, which 

aimed to promote the empowerment of nurses from a Health Center in the South of the country 

for the adoption of healthy lifestyles. It was carried out following the health planning 

methodology. 

It also demonstrates the process of acquisition of competencies of the Specialist Nurse in 

the area of Community Nursing and Public Health during the master's degree course. 

Keywords: lifestyles, community health nursing, health promotion 
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INTRODUÇÃO 

 

O crescimento económico, a urbanização e a globalização têm provocado alterações nos 

estilos de vida (Leiva, 2018). As ciências da saúde têm contribuído para o estudo dos 

determinantes que influenciam as escolhas individuais e o impacto das mesmas sob a saúde 

(Madeira et al., 2018), uma vez que os comportamentos adotados estão associados a 

determinadas características sociodemográficas, culturais e de personalidade, que podem 

influenciar a saúde e qualidade de vida dos indivíduos e comunidades (Figueiredo, 2015). 

Os estilos de vida inadequados perpetuados ao longo do tempo, podem despoletar novos 

problemas de saúde. Neste sentido as doenças crónicas não transmissíveis assumem um peso 

crescente, dada a sua relevância e correlação com os estilos de vida, que afetam a saúde de 

milhões de pessoas em todo o mundo, causando a morte e diminuindo o bem-estar e a qualidade 

de vida (Serviço Nacional de Saúde, 2018). 

Estima-se que as doenças crónicas não transmissíveis são responsáveis por 70% das mortes 

em todo o mundo, cerca de 38 milhões de óbitos anuais. Destes, 16 milhões de mortes ocorrem 

prematuramente, com idade inferior a 70 anos. Os principais fatores de risco apontados para o 

aparecimento destas doenças estão relacionados com dietas não saudáveis, inatividade física, 

consumo de tabaco e uso prejudicial de álcool (Malta et al., 2017). Em Portugal, as principais 

causas de morte estão relacionadas com as doenças cardiorrespiratórias, tumores malignos e 

doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2020a), 

refletindo em 41% do total dos anos de vida saudável perdidos por morte prematura, que 

poderiam ter sido evitados, caso fossem eliminados os principais fatores de risco modificáveis 

(Serviço Nacional de Saúde, 2018). 

Da literatura consultada foi possível verificar que as investigações no âmbito dos estilos de 

vida dos enfermeiros indicam a existência de deterioração dos comportamentos de saúde, pelo 

facto de estarem expostos a fontes de stress (Marcitelli, 2012). Paralelamente os estudos 

revelam ainda que os enfermeiros descoram a sua própria saúde, apresentando hábitos e 

comportamentos de risco, uma vez que estão dependentes de uma panóplia de fatores que 
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determinam as suas escolhas (Rocha et al., 2019), com repercussões a nível pessoal, familiar e 

profissional (Igreja, 2019). 

Neste sentido, a escolha pelo tema da promoção de estilos de vida saudáveis dos 

enfermeiros surge pelo reconhecimento de que estes profissionais, pela natureza das suas 

funções caracterizadas por um conjunto de exigências, tensões e fontes de stress, são 

considerados um grupo de risco, que carece de intervenção prioritária, sendo fundamental que 

no exercício da sua atividade profissional, estejam bem física, emocional e psicologicamente 

(Marcitelli, 2012). 

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito do 4º Mestrado em Enfermagem em 

Associação – Especialidade em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, tendo como 

finalidade descrever  o projeto de intervenção desenvolvido durante o estágio final, que 

decorreu entre 5 de abril e 23 de julho de 2021, numa Unidade de Cuidados da Comunidade 

[UCC] inserida na Unidade Local de Saúde [ULS] de um Centro de Saúde do Sul do País e 

refletir sobre as atividades desenvolvidas, com base nas competências específicas do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública.  

De acordo com a temática em estudo, o Enfermeiro Comunitário e de Saúde Pública 

assume um importante e reconhecido papel na promoção da saúde e prevenção da doença, 

através da identificação e intervenção sobre os principias determinantes da saúde que 

influenciam o estado de saúde dos indivíduos e populações, permitindo desta forma, reduzir a 

incidência e prevalência dos fatores de risco responsáveis pelo aparecimento das doenças 

crónicas não transmissíveis, contribuindo para a diminuição da mortalidade prematura e do 

número de anos de vida perdidos (Direção-Geral de Saúde [DGS], 2017a). 

O Programa Nacional de Saúde Ocupacional realça a importância da vigilância da saúde 

dos seus trabalhadores, incrementando oportunidades para que os mesmos realizem escolhas e 

práticas saudáveis, com vista a alcançar ganhos em saúde. Este programa pretende “Promover 

contextos favoráveis à saúde ao longo do ciclo de vida, ao fomentar a promoção, proteção e 

manutenção da saúde, e a prevenção, tratamento e reabilitação da doença da população 

trabalhadora”, bem como para a “diminuição da ocorrência e da gravidade dos acidentes de 

trabalho e a redução da incidência e prevalência de doenças “ligadas” ao trabalho” (DGS, 2013, 

p. 4). 

O Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública é dotado de 

competências que lhe permitem identificar as “necessidades dos indivíduos/famílias e grupos 

de determinada área geográfica” ou contexto e no âmbito das suas competências específicas 
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“estabelece, com base na metodologia do Planeamento em Saúde, a avaliação do estado de 

saúde de uma comunidade” bem como “contribui para o processo de capacitação de grupos e 

comunidades” (Regulamento n.º 428/2018 de 16 de julho da Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 

19354). 

Com a elaboração deste relatório pretende-se demonstrar, de forma minuciosa, todo o 

processo de construção do projeto de intervenção comunitária desde a sua conceção até à fase 

de implementação, sendo suportado pelo referencial teórico de enfermagem, de Nola Pender - 

Modelo de Promoção da Saúde e assente na Metodologia do Planeamento em Saúde de 

Imperatori and Giraldes (1993). O projeto realizado insere-se nos Programas de Saúde 

Prioritários - Metas de Saúde 2020, plataforma para a Prevenção e Gestão das Doenças Crónicas 

da DGS que estabelece como prioridade promover a saúde nas áreas da alimentação saudável, 

atividade física e saúde mental (DGS, 2020a).  

Para a operacionalização deste projeto foi definido como objetivo geral promover a 

capacitação dos enfermeiros de um Centro de Saúde do Sul do País, para a adoção de estilos de 

vida saudáveis, através das atividades do projeto Bem te Quer - Cuidar de Quem Cuida. 

Os objetivos específicos foram estabelecidos, com vista à operacionalização do projeto 

Bem te Quer - Cuidar de Quem Cuida são: 

- Contribuir para a integração dos enfermeiros nas atividades do projeto Bem te Quer - 

Cuidar de Quem Cuida, através da criação do grupo Bem te Quer da página do Whats App; 

- Desenvolver nos enfermeiros competências para a gestão de stress, através de técnicas de 

consciência corporal e relaxamento; 

- Promover a adesão à prática de atividade física dos enfermeiros, como forma de combate 

à inatividade física; 

- Promover a discussão em torno da alimentação saudável, de modo a poderem realizar 

escolhas alimentares saudáveis. 

Ao longo deste relatório será descrito o trabalho desenvolvido durante o estágio, de acordo 

com as aprendizagens adquiridas durante o mestrado, sendo que as práticas adotadas tiveram 

como base a prática baseada na evidência científica. Pretende-se ainda demonstrar a capacidade 

de implementação de um projeto de intervenção comunitária segundo as etapas do Planeamento 

em Saúde e desenvolver uma análise crítica do processo que conduziu ao desenvolvimento de 

competências em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública. 

O presente relatório encontra-se estruturado, após a introdução, em duas partes. A primeira 

corresponde ao enquadramento teórico, onde é abordado o tema dos estilos de vida, quanto à 
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sua evolução, numa perspetiva sumária, global e relacionada com a saúde. Integra igualmente 

os principais determinantes da saúde que influenciam a saúde e qualidade de vida, sendo 

efetuada a correlação entre os estilos de vida e as doenças crónicas não transmissíveis, 

apresentados os principais números a nível mundial e nacional, associados a estas doenças. 

Posteriormente são apresentados os dados de investigações mundiais e nacionais que revelam 

os comportamentos, as atitudes e os estilos de vida dos enfermeiros e feita menção ao 

referencial teórico de enfermagem de promoção da saúde utilizado no âmbito deste relatório, 

sendo realizada a reflexão em tornos dos principais conceitos. Por último é feita a abordagem 

das competências da área de Especialização de Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública. 

A segunda parte do relatório consiste no enquadramento prático, onde primeiramente é 

realizada a caraterização sociodemográfica do concelho de abrangência do Centro de Saúde do 

Sul do País, a caracterização do local de estágio fazendo referência às suas principais atividades 

e respetivo enquadramento legal, bem como é feita uma breve apresentação do contexto onde 

se desenvolveu o projeto. Em seguida é realizada a caracterização da população e apresentam-

se os dados relevantes do diagnóstico de situação e identificam-se os problemas e necessidades 

de saúde. De acordo com a Metodologia do Planeamento da Saúde são estabelecidas as 

prioridades e objetivos e delineadas as estratégias de intervenção. Em seguida, descreve-se a 

preparação operacional, bem como a avaliação dos objetivos e da implementação do projeto. 

No final do enquadramento prático é feita a reflexão sobre o processo de aquisição de 

competências de Mestre e de Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde 

Pública. 

Por fim serão apresentadas as conclusões, referências bibliográficas, apêndices e anexos. 

A conclusão faz alusão às principais ideias retiradas deste trabalho, revela as limitações do 

mesmo e apresenta sugestões para intervenções futuras. É apresentada a bibliografia que serviu 

de base para a elaboração do relatório. 

A elaboração do presente relatório segue as normas do acordo ortográfico em vigor no 

território nacional, bem como as normas de realização e apresentação de trabalhos escritos 

utilizada no decurso do período teórico do mestrado (Arco et al., 2018). As citações em texto e 

as referências bibliográficas tiveram em consideração a sétima edição da Associação 

Americana de Psicologia (2020). 
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I - ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

Estamos perante a globalização de um estilo de vida não saudável.  

As ações e a inércia devem ser substituídas por ações concretas.  

Margaret Chan 

 

 

1  - ESTILOS DE VIDA E DETERMINANTES DA SAÚDE 

 

Com o crescente interesse da sociedade pelos estilos de vida, diversas investigações 

corroboraram a importância do impacto dos estilos de vida na saúde das populações, pelo que 

um dos desafios para os atuais governantes é, sem dúvida, desenvolver políticas de saúde que 

contemplem este novo paradigma e adotem estratégias que promovam o aumento da qualidade 

de vida dos indivíduos, famílias e comunidades (Madeira et al., 2018). 

O conceito de saúde começou a ser associado ao de estilo de vida, a partir da segunda 

metade do século XX (Almeida et al., 2018). 

As investigações na área da saúde conduziram a uma perspetiva médico-epidemiológica, 

com base no modelo biomédico. O mesmo refere que as pessoas adotam estilos de vida pouco 

saudáveis por iniciativa própria, não considerando a importância do contexto social e dos 

fatores psicológicos como condicionantes da aquisição dos estilos de vida, embora sejam estes 

dois aspetos que os condicionam (Silva, 2016). 

Na década de 70, alguns autores, como Langlie (1979), Mechanic (1979) ou Williams and 

Wechsler (1972) estabeleceram a correlação entre os diferentes comportamentos que integram 

o estilo de vida saudável, fazendo a distinção entre ações mediante dois níveis de prevenção, a 

primária que previne o problema desde o começo e a secundária que engloba as ações 

desencadeadas após o diagnóstico precoce de uma doença (Silva, 2016).  

Embora o modelo biomédico tenha sido alvo de críticas, sendo classificado como 

reducionista, foi impulsionador para que os estilos de vida fossem uma temática de estudo nas 

ciências da saúde, incrementando nas pessoas a consciencialização das condutas de risco 

associadas à saúde (Silva, 2016). 



          Bem te Quer - Cuidar de Quem Cuida: Promoção de Estilos de Vida Saudáveis dos Enfermeiros | 

______________________________________________________________________________________ 

 

nov-21 | Página 19 

 

A década de 80 marca o afastamento do modelo biomédico e gradualmente começaram a 

ser introduzidos os modelos psicossociais no estudo do estilo de vida saudável (Luz & Álvarez, 

2012). 

A partir desta data, a maioria dos autores começa a estabelecer o paralelismo entre as 

escolhas individuais e os determinantes sociais da saúde, considerando o contexto social e os 

fatores psicológicos, na construção coletiva das práticas (Sanabria-Ferrand et al., 2007; Madeira 

et al., 2018). 

De acordo com Sanabria-Ferrand et al. (2007) os estilos de vida são fortemente 

influenciados por hábitos, atitudes, tradições, comportamentos, atividades e decisões pessoais 

ou de grupo, face às várias circunstâncias do quotidiano, que são suscetíveis de mudança no 

decorrer do seu ciclo de vida, através de um processo de aprendizagem, assimilação ou imitação 

dos modelos/padrões familiares e de grupos formais ou informais, tal como corrobora 

Mikkonen and Raphael (2010) que contemplam as questões de cariz individual como valores, 

motivações, oportunidades e as questões de natureza social, cultural e económica.  

Cockerham (2005) considera que os estilos de vida derivam de padrões de comportamentos 

coletivos baseados nas opções individuais, que advêm das oportunidades ao longo do ciclo de 

vida, que influenciam a saúde das populações. Este autor estabelece a convergência entre as 

opções de vida (life choices) e as oportunidades de vida (life chances), sendo que as opções de 

vida estão relacionadas com a socialização e as experiências dos indivíduos; e as oportunidades 

de vida, com fatores como o sexo, a idade, a etnia, as características do grupo e as condições de 

vida (Luz & Álvarez, 2012). 

Vários têm sido os autores que tentam conceptualizar o que é estilo de vida, mas para a 

Organização Mundial de Saúde [OMS] consiste numa forma de viver com padrões de 

comportamentos identificáveis de resposta a situações do quotidiano, que influenciam a saúde 

dos indivíduos, sendo condicionados pelas estruturas socioeconómicas, políticas, culturais e 

ambientais (Silva, 2016). 

Há muito que é reconhecido o efeito do estilo de vida na saúde e na qualidade de vida de 

cada indivíduo e, embora sejam dois conceitos distintos, estão interrelacionados. A OMS 

considera que as implicações na saúde advêm dos hábitos e costumes que são influenciados, 

modificados, encorajados ou inibidos no decurso do processo de socialização (Madeira et al., 

2018), enquanto que a qualidade de vida consiste na perceção de cada pessoa em relação à sua 

posição na vida, tendo em conta o contexto socioeconómico e cultural e o conjunto de valores 
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onde se insere e na qual determinam o bem-estar físico, mental, psicológico, emocional e 

espiritual do indivíduo (Albuquerque, Abrão, et al., 2019). 

Abordar os estilos de vida, inevitavelmente, remete-nos para a temática dos determinantes 

sociais da saúde, onde se inserem os estilos de vida, uma vez que afetam o estado de saúde do 

indivíduo, família e comunidade, refletindo-se na esfera política e socioeconómica de cada país. 

O estado de saúde de cada indivíduo é determinado pela interação de um conjunto de fatores, 

sendo eles: fatores fixos ou biológicos (idade, sexo e fatores genéticos), sociais e económicos 

(pobreza, emprego, posição socioeconómica e exclusão social), ambientais (habitat, qualidade 

do ar, qualidade da água e ambiente social), estilos de vida (alimentação, atividade física, 

tabagismo, álcool e comportamento sexual) e acesso aos serviços (educação, saúde, serviços 

sociais, transportes e lazer) (George, 2014). 

Existem vários modelos que explicam a influência dos determinantes sociais sobre a saúde, 

no entanto Dahlgren and Whitehead (2006) ilustram as causas das desigualdades como 

«camadas de um arco-íris» (Silva, 2016). De acordo com este modelo (Figura 1), os 

determinantes sociais da saúde encontram-se agrupados por camadas, desde a camada mais 

próxima dos determinantes individuais, até à camada mais distal, de forma a facilitar a 

identificação das áreas de intervenção de políticas, que permitam colmatar as diferenças 

decorrentes da posição social de cada indivíduo ou grupo (Buss & Pellegrini Filho, 2007). 

Na base do modelo encontram-se as caraterísticas individuais como a idade, o sexo e os 

fatores genéticos, sendo que estas características intrínsecas exercem influência na saúde dos 

indivíduos (Buss & Pellegrini Filho, 2007). 

Para Añez et al. (2008) as atitudes pessoais, nomeadamente os comportamentos individuais 

podem criar riscos ou benefícios para a saúde e as capacidades individuais, como a competência 

pessoal, o sentido de controlo, as próprias habilidades individuais, a genética e a fisiologia, tal 

como referem Buss and Pellegrini Filho (2007) são responsáveis por manter os indivíduos mais 

saudáveis.  

Na primeira camada surgem os estilos de vida, como resultado de hábitos e 

comportamentos adotados pelos indivíduos, ao longo do tempo, estando representados na 

camada entre as características individuais e os determinantes sociais da saúde. Neste sentido, 

os estilos de vida surgem como resultado não só de escolhas individuais, mas também de 

escolhas fortemente condicionadas pela possibilidade de informação, publicidade, pressão de 

pares, acesso à alimentação saudável e espaços de lazer, entre outras (Buss & Pellegrini Filho, 

2007). 
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A camada seguinte é composta pelas redes sociais e de apoio que exercem influência sob 

os comportamentos individuais e os estilos de vida, sendo que as ações coletivas visam 

melhorar as condições de saúde e bem-estar das pessoas e comunidade (Buss & Pellegrini Filho, 

2007). 

O terceiro nível contempla os fatores relacionados com as condições de vida e trabalho, 

disponibilidade de alimentos e acesso a ambientes e serviços essenciais, tais como a saúde e 

educação. Desta forma, as pessoas que vivem em desvantagem social estão sujeitas a condições 

habitacionais e laborais precárias, perigosas ou stressantes e menor acesso aos serviços socias 

(Buss & Pellegrini Filho, 2007). 

Por fim, a última camada engloba os macro determinantes, relacionados com as condições 

socioeconómicas, culturais e ambientais da sociedade que exercem elevada influência sob as 

camadas inferiores (Buss & Pellegrini Filho, 2007). 

 

 

 

Figura 1 - Modelo de determinantes sociais da saúde de Dahlgren and Whitehead 

Fonte: http://www.enfermagemesquematizada.com.br/determinantes-sociais-da-saude/ 

 

Vários investigadores foram consensuais sobre esta matéria e referem que as circunstâncias 

do dia a dia interferem com os hábitos e os conhecimentos em saúde, com impacto na 

capacidade de transformar o conhecimento em ações concretas (Madeira et al., 2018). Esta nova 

perspetiva considera para além dos aspetos individuais, a ação de fatores externos sob a saúde, 

passando de um campo de visão meramente individual para um campo mais abrangente, do 

ponto de vista social, uma vez que as escolhas pelos estilos de vida resultam da interação entre 

as opções individuais e as oportunidades da vida decorrentes do contexto social. Neste sentido 

os estilos de vida não se encontram alocados unicamente às escolhas individuais, mas Luz and 

http://www.enfermagemesquematizada.com.br/determinantes-sociais-da-saude/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.scielosp.org/article/sausoc/2017.v26n3/676-689/&psig=AOvVaw09LMUvE6rbV9bVwvGgIpDr&ust=1610789938772000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCVtKLSne4CFQAAAAAdAAAAABAS
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Álvarez (2012) enfatizam o impacto que as desigualdades sociais possam provocar na saúde, 

principalmente nas populações mais pobres ou que carecem de apoios económicos e políticos 

(DGS, 2017b). 

Apesar de ser reconhecido o efeito dos determinantes sociais na saúde, daremos especial 

atenção aos estilos de vida dada a sua relevância neste estudo. 

Para Dunst and Trivette (1990), a família e os amigos são suportes fundamentais de 

partilha de sentimentos, uma vez que melhoram a capacidade de resolução dos problemas e de 

gestão do stress. Podendo distinguir-se entre suporte informal (vizinhos e os representantes da 

Igreja) que fornece as respostas mediante acontecimentos ocorridos no quotidiano e o suporte 

formal (organizações sociais formais, como os serviços de saúde onde se integram os 

enfermeiros, médicos, assistentes sociais e psicólogos) que prestam cuidados de saúde à 

população (Pais-Ribeiro, 2011). 

O associativismo é uma iniciativa formal ou informal que consiste na constituição de 

grupos de pessoas ou de organizações que se reúnem com o objetivo de gerar soluções (Silva, 

2016), sendo que as atividades de grupo implementadas em contexto laboral promovem a saúde 

e bem-estar (Martiniano, 2017). 

A atividade física tem impacto na saúde das populações e a sua prática regular está na base 

da prevenção de doenças cardiovasculares, metabólicas e músculo-esqueléticas, osteoporose, 

obesidade, alguns tipos de cancro e depressão (Shinn et al., 2020), sendo essencial que cada 

indivíduo faça, pelo menos, trinta minutos de marcha regular por dia (George, 2014). Os 

grandes centros urbanos, de forma a fomentar a prática de atividade física, convívio e lazer têm 

introduzido na arquitetura local, espaços verdes, sendo fundamentalmente uma forma de 

repensar em saúde (Europeon Society of Cardiology, 2020). 

A alimentação é um fator de grande impacto na saúde individual, sendo que as estratégias 

de promoção da saúde visam implementar um sistema alimentar sustentável, saudável e 

equilibrado. A alimentação inadequada e a obesidade na maioria das situações estão 

diretamente relacionadas, pelo que é prioritário que as políticas adotem medidas de combate a 

esta problemática, que acarreta risco acrescido para a saúde, como por exemplo o aparecimento 

de doenças crónicas não transmissíveis (Observatório Regional de Saúde, 2013). Os princípios 

para uma alimentação saudável sugerem que esta deve ser completa, equilibrada e variada, ou 

seja, deve-se ingerir alimentos de todos os grupos da Roda dos Alimentos e beber água 

diariamente, deve-se privilegiar o consumo de alimentos dos grupos com maior dimensão e 

variar o seu consumo dentro do mesmo grupo, diariamente, semanalmente e nas diferentes 
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épocas do ano. A Pirâmide da Dieta Mediterrânica promove a adoção de hábitos alimentares, 

assente na tradição e cultura, onde a atividade física diária, surge como um dos princípios 

fundamentais desta pirâmide, bem como a convivência e o descanso adequado (Real, 2014).   

O consumo de tabaco é uma das principais causas de doença, incapacidade e morte 

evitável nos países mais desenvolvidos e simultaneamente com prejuízo para a saúde pública, 

uma vez que reduz a qualidade de vida, constituindo um fator de risco a todas as pessoas que 

estão sujeitas ao fumo passivo (DGS, 2019).  

O abuso do consumo do álcool é responsável por atos de violência, acidentes rodoviários, 

produzindo efeitos nefastos no desenvolvimento cerebral do feto e provocando défices 

intelectuais nas crianças, e em situações mais trágicas, o consumo desta substância pode 

culminar em suicídio e homicídio (Anderson & Baumberg, 2006; OMS, 2014a). Segundo 

Anderson and Baumberg (2006), o vinho é das bebidas alcoólicas mais consumida 

tradicionalmente na Dieta Mediterrânica e ingerida em quantidades moderadas e junto às 

refeições, em alguns casos, pode reduzir o risco de doença cardiovascular, devido ao seu teor 

em compostos bioativos, que promovem uma ação antioxidante no organismo humano 

(Martiniano, 2017).  

O consumo de drogas é responsável pelo aparecimento de doenças relacionadas com a 

função cardíaca, respiratória, digestiva ou imunitária, e paralelamente tem efeito nefasto sob a 

parte psíquica, ao nível do humor, da memória e do grau de ansiedade (Parrott et al., 2004).  

Para Jouvet (2001) e Junior (2007), o sono é uma das necessidades vitais de qualquer ser 

humano, sendo certo que passamos cerca de 8 horas por noite a dormir, no entanto, as 

necessidades de duração de sono não são iguais para todas as pessoas, podendo variar entre um 

mínimo de três a um máximo de dezasseis horas. Considera-se que uma pessoa dormiu o 

suficiente quando acorda descansada e não necessita de dormir ao longo do dia e se mantém 

alerta (Silva, 2013). O sono é responsável pelo normal funcionamento biológico e pela 

consolidação da memória (Kabrita et al., 2014). Os fatores ambientais, nomeadamente a 

temperatura, o ruído e a luz são igualmente variáveis que influenciam o sono (Okamoto-Mizuno 

& Mizuno, 2012).  

O stress provoca incapacidade e sofrimento no indivíduo, uma vez que a exposição de 

forma continuada ao stress pode levar ao desgaste psicológico, fisiológico e social. Segundo 

Lazarus and Folkman (1984) as estratégias de coping são definidas como “um conjunto de 

esforços, cognitivos e comportamentais, que os indivíduos utilizam para lidar com situações 

que avaliam como estressoras” (Kristensen et al., 2010, p. 22). Este tipo de resposta visa a 
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resolução de problemas e é uma forma mais ajustável e saudável de lidar com a fonte de stress. 

No entanto é comum verificar que o indivíduo utiliza estratégias para escapar ou evitar o 

problema, estando relacionado com o stress crónico, levando a uma maior probabilidade de 

problemas psicológicos e conflitos familiares e profissionais (Kristensen et al., 2010). 

Para Cruz and Lemos (2005), o trabalho faz parte do quotidiano da vida dos adultos 

consistindo não só numa fonte de rendimento, mas também de realização pessoal e profissional 

(Rocha et al., 2019). De acordo com a revisão da literatura realizada por Ferreira et al. (2016), 

os enfermeiros integram o grupo de profissionais que trabalham na área da saúde e, pela 

natureza das suas funções, são considerados um grupo de risco, uma vez que estão expostos a 

um conjunto de fatores que podem influenciar direta ou indiretamente a sua saúde, como as 

condições precárias de trabalho, o trabalho por turnos, a sobrecarga de trabalho, o cumprimento 

de indicadores, a falta de recursos humanos e materiais, as questões relacionadas com a 

remuneração, o reconhecimento profissional e a progressão na carreira têm impacto na saúde 

física, psicológica e emocional. 

O tipo de personalidade de cada indivíduo interfere nos padrões comportamentais e 

emocionais, bem como no desempenho, bem-estar e saúde mental (Dalanhol et al., 2017; Costa 

et al., 2020). 

A introspeção consiste na capacidade de cada pessoa em analisar os seus próprios 

pensamentos e sentimentos, sendo que a perceção negativa sobre acontecimentos da vida, 

traduz-se em falta de otimismo, depressão, tristeza, desapontamento, apreensão, cansaço físico 

e emocional, condicionando a adoção de hábitos e comportamentos saudáveis, com implicações 

na saúde e qualidade de vida (Añez et al., 2008; Martinano, 2017). 

O comportamento sexual tem influência sob a saúde uma vez que os comportamentos de 

risco aumentam o risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis, sendo comum estar 

associado a outros comportamentos, como o consumo de álcool, tabaco e drogas (Ferreira & 

Torgal, 2011). 

No que concerne aos estilos de vida saudáveis, outros comportamentos estão 

relacionados com a segurança e a proteção. Nos países ocidentais, a magnitude dos acidentes 

rodoviários é de tal ordem que são considerados um problema de saúde pública. Portugal 

espelha a mesma problemática, essencialmente junto da população mais vulnerável, as crianças 

e os jovens. Estes acidentes para além das vítimas mortais causam inúmeras sequelas, quer 

físicas, quer psicológicas, podendo desencadear limitações graves e permanentes (DGS, 2010).  
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Nos nossos dias, as doenças crónicas não transmissíveis constituem um desafiante 

problema de saúde pública a nível mundial, sendo “influenciadas por fatores de risco comuns, 

como o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, uma má alimentação e a falta de exercício 

físico. Essas doenças podem ser muitas vezes evitadas mudando de estilo de vida” (União 

Europeia, 2014, p. 10). 

Para a OMS, os comportamentos e estilos de vida modernos estão na base do aumento de 

doenças crónicas, das quais obesidade, hipertensão e diabetes, e a DGS, refere que “Comer mal 

é o principal responsável pela perda de anos de vida saudável dos portugueses e a obesidade 

(…) o maior problema de saúde pública” (DGS, 2017b, p. 4). 

As doenças crónicas não transmissíveis têm origem não infeciosa e são caraterizadas por 

um conjunto de patologias de diversas causas e fatores de risco que podem culminar com 

incapacidades funcionais (Pereira et al., 2017). 

No entanto através de investigações biomédicas foi possível identificar os principais fatores 

de risco, podendo ser agrupados em dois grupos, os não modificáveis e os comportamentais. O 

primeiro grupo corresponde a fatores relacionados com a idade, sexo e herança hereditária, e o 

segundo por hábitos e comportamentos relacionados com a alimentação inadequada, 

inatividade física e consumo de tabaco, álcool e drogas. Os fatores de risco comportamentais 

são potencializados por fatores de ordem socioeconómicos, culturais e ambientais (Pereira et 

al., 2017; OMS, 2016). 

Esta temática assume especial destaque quando se considera que os estilos de vida 

inadequados estão na base das principais causas de morbilidade e mortalidade prematura em 

todo o mundo (Silva, 2016), sendo um dos principais determinantes da saúde responsáveis pelas 

doenças crónicas não transmissíveis (Observatório Regional de Saúde, 2013). 

Segundo a OMS, o consumo de tabaco é uma das principais causas de cancro, diabetes, 

doenças cerebrovasculares e respiratórias crónicas, e a região europeia, regista o maior número 

de mortes atribuídas ao tabagismo, com 16% em adultos com mais de 30 anos. Em Portugal, o 

número de fumadores do sexo masculino tem vindo a diminuir face ao sexo feminino que, pelo 

contrário, tem vindo a crescer e de acordo com o Institute for Health Metrics and Evaluation 

(2018), morreram em Portugal no ano 2017, 13 104 pessoas com doenças relacionadas com o 

tabaco, dos quais 10 588 homens e 2 515 mulheres (DGS, 2019).  

Em 2018 as principais causas de morte em Portugal foram as doenças cardiovasculares, 

nomeadamente os acidentes vasculares cerebrais com 11 235 óbitos (9,9%), ainda assim um 

valor inferior comparativamente a 2017, onde foram registados 11 270 (10,2%) óbitos. A 



          Bem te Quer - Cuidar de Quem Cuida: Promoção de Estilos de Vida Saudáveis dos Enfermeiros | 

______________________________________________________________________________________ 

 

nov-21 | Página 26 

 

doença isquémica do coração surge com 7 241 mortes, refletindo menos 1,0% que no ano 

anterior, representando a segunda maior proporção de óbitos (6,4%). O enfarte agudo do 

miocárdio causou a morte de 4 620 pessoas, ou seja, 4,1% da mortalidade, neste caso em 

concreto com um aumento de 1,7% do número de óbitos em relação ao ano anterior (4 542 

óbitos) (INE, 2020a).  

As doenças respiratórias crónicas atingem 40% dos portugueses sendo as principais a asma, 

a renite e a doença pulmonar obstrutiva crónica (Reabilitação Respiratória em Rede, 2019). Em 

2018, estas doenças causaram a morte de 13 305 pessoas, um aumento de 3,8% face ao ano 

anterior, representando 11,7% da mortalidade total em Portugal. Dentro desta categoria 

podemos destacar a pneumonia, com 5 764 mortes, representando 5,1% da mortalidade ocorrida 

em 2018 e registando um aumento de 2,5% de óbitos em relação a 2017 (INE, 2020a).  

Em Portugal o cancro é a principal causa de morte prematura antes dos 70 anos e assume 

o segundo lugar no conjunto das causas de mortalidade em todas as faixas etárias, sendo 

ultrapassado, apenas pelas doenças cerebrovasculares (Administração Regional de Saúde do 

Alentejo, 2017). Em 2018 morreram 4 317 pessoas, vítimas de tumores malignos da traqueia, 

brônquios e pulmão, que representam 3,8% do total de mortes no país e um aumento de 1,8% 

em relação a 2017. Os tumores malignos do cólon, reto e ânus representam 3,4% da mortalidade 

em 2018, com 3 820 óbitos, menos 0,8% comparativamente ao ano anterior (INE, 2020a). 

Em 2019 a prevalência de excesso de peso ou obesidade atingiu cerca de 53,6% da 

população portuguesa com 18 ou mais anos, representando este valor um ligeiro aumento, 

quando comparado ao ano de 2014 (52,8%), e são sobretudo os homens que apresentam maior 

índice de excesso de peso ou obesidade (INE, 2020b). 

A atividade física é menos praticada entre as mulheres, quando comparada com o sexo 

oposto (Sociedade Portuguesa de Cardiologia, 2018). 

Portugal segue a tendência de outros países desenvolvidos em que as pessoas vivem mais 

anos, estando a esperança média de vida fixada nos 80 anos, logo temos uma população mais 

envelhecida em que as doenças crónicas não transmissíveis assumem um peso crescente 

(Ministério da Saúde, 2018). 

A DGS nas Metas de Saúde 2020 sublinhou que é prioritário prevenir e gerir as doenças 

crónicas relacionadas com os estilos de vida, através da redução da prevalência de fumadores, 

controlo do excesso de peso e obesidade e aumento da prática de atividade física regular (DGS, 

2020a). 
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1.1 - ESTILO DE VIDA DOS ENFERMEIROS 

 

A preocupação pelos estilos de vida dos enfermeiros tem suscitado interesse por vários 

investigadores, uma vez que os hábitos e comportamentos de risco têm impacto na qualidade 

de vida com repercussões a nível do desempenho profissional. Estes profissionais são 

detentores de conhecimentos que lhes permitem realizar escolhas informadas relativamente aos 

estilos de vida que afetam diretamente a saúde (Igreja, 2019), nomeadamente sobre os 

comportamentos de saúde, etiologia das doenças e respetivo tratamento, sendo espectável que 

os mesmos possam evitar alguns comportamentos de risco (Azevedo, 2015). Neste sentido seria 

de esperar que estivéssemos perante enfermeiros com hábitos e comportamentos saudáveis, mas 

esta temática não é assim tão linear, uma vez que os enfermeiros, tal como outras pessoas estão 

dependentes de uma panóplia de fatores que determinam as suas escolhas, com implicações na 

saúde e qualidade de vida (Igreja, 2019). 

Apesar das espectativas nem sempre se verifica, sendo comum observar-se enfermeiros 

sedentários, obesos, fumadores e que consomem álcool em excesso, sendo um contrassenso que 

os mesmos recomendem certos hábitos e comportamentos de saúde que eles não colocam em 

prática nas suas vidas (Sanabria-Ferrand et al., 2007; Pasquier, 2015). 

Os enfermeiros são confrontados diariamente com um conjunto de exigências, tensões 

geradoras de stress, como a doença, o sofrimento, a morte (Morgado, 2017) e com situações 

relacionadas com o cumprimento de indicadores (Albuquerque, Melo, et al., 2012). Todavia 

existem igualmente outros fatores que tornam a enfermagem uma profissão de desgaste rápido, 

tal como refere Ferreira et al. (2016) no âmbito da sua revisão da literatura, que são: longos 

períodos de trabalho, número insuficiente de profissionais, falta de reconhecimento 

profissional, alta exposição a riscos biológicos, químicos e físicos, pouca autonomia de decisão, 

existência de conflitos, ambiguidade de papéis, má comunicação e liderança, deficientes 

condições físicas e a insegurança no trabalho. 

A exposição de forma continuada a situações geradoras de stress tem implicações a nível 

da saúde dos enfermeiros a curto, médio e longo prazo, constituindo desta forma um grupo de 

risco e podendo advir inúmeras consequências caso não se estabeleçam de forma atempada 

medidas e estratégias adequadas à preservação da saúde física e mental (Michelin et al., 2018). 

Segundo Soma (2017) existem duas premissas fundamentais para os profissionais de saúde 

se encontrarem realizados em contexto laboral: sentirem-se saudáveis física, psicológica e 

emocionalmente, e estarem motivados e satisfeitos com o seu trabalho. 
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Os enfermeiros que adotam estilos de vida saudáveis têm probabilidade aumentada de 

recomendar hábitos saudáveis aos seus utentes, para além de apresentarem maior credibilidade 

e maior probabilidade de adesão, às recomendações efetuadas (Pasquier, 2015).  

Os enfermeiros apesar de apresentarem conhecimentos sobre os estilos de vida saudáveis, 

não os aplicam nas suas próprias vidas (Estrada, 2014), sendo sobretudo a atividade física, a 

menos praticada pelos enfermeiros (Sanabria-Ferrand et al., 2007). Os hábitos alimentares dos 

enfermeiros também são inadequados, nomeadamente no número e horário das refeições 

(Martiniano, 2017; Igreja 2019; Rocha et al., 2019), conduzindo a distúrbios gastrointestinais, 

dislipidemia, esgotamento físico e mental, alterações no estado de humor e na qualidade do 

sono (Umaña-Machado, 2007), bem como diabetes e hipertensão (Quiroga, 2009). O excesso 

de peso e obesidade é uma problemática transversal à maioria dos enfermeiros, sendo que esta 

alteração está relacionada com o consumo de verduras e frutas de forma irregular, a substituição 

de almoços e jantares por lanches, a falta de atividade física e as características laborais 

(Siqueira et al., 2019). O stress também é um dos problemas mais encontrados no seio da 

enfermagem (Ferreira et al., 2016; Merces et al., 2018), com implicação direta sob a qualidade 

de sono (Rocha & De Martino, 2010; Ferreira et al., 2016). Os enfermeiros adotam 

comportamentos prejudiciais à saúde, dormem períodos inferiores a oito horas (Silva, Silva, 

Cangussu, et al., 2019), sendo que a pior qualidade de sono está presente nos enfermeiros do 

turno da manhã (Rocha, et al., 2019), consomem bebidas alcoólicas em excesso (Silva, 2017) e 

tabaco, sendo este último predominante no turno da noite (Grillo et al., 2018). 

Os estilos de vida dos enfermeiros têm impacto na exaustão emocional, na 

despersonalização e na realização pessoal (Ribeiro et al., 2010; Ferreira et al., 2016). A 

síndrome de burnout está presente nos enfermeiros (Marôco et al., 2016; Merces et al., 2018), 

sobretudo nos enfermeiros mais jovens e com menor experiência profissional (Merces et al., 

2018), e em enfermeiros que estão sujeitos a condições de trabalho precárias (Marôco et al., 

2016). 

De acordo com as investigações apresentadas podemos constatar que os problemas mais 

identificados no seio dos enfermeiros são o excesso de peso e obesidade, que se encontram 

relacionados com o sedentarismo e com os hábitos alimentares inadequados, paralelamente o 

stress e a síndrome de burnout, podem levar à incapacitação, estando associados às 

características da profissão e às condições de trabalho. 
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2  - PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

A promoção da saúde é um conceito que tem vindo a ser progressivamente mediatizado 

em diversas conferências internacionais desde Ottawa (1986), onde a justiça social e a equidade 

são dois pré-requisitos para a saúde, sendo prioritário intervir através da capacitação das pessoas 

e comunidades para controlarem a sua saúde (OMS, 1986). 

Os cuidados de saúde primários são os serviços de saúde de maior proximidade com a 

população, que “facilitam a fusão de ações de promoção da saúde, prevenção e cuidados 

curativos dos vários grupos profissionais assim como a coordenação e integração dos seus 

cuidados” (Biscaia et al., 2008, p. 32). 

Como refere a OMS as principais intervenções de promoção da saúde no âmbito dos estilos 

de vida “são a cessação do tabagismo, programas de alimentação saudável ou de exercício 

físico, prevenção e diminuição do abuso de drogas e álcool”, no entanto este campo de atuação 

“também pode ser dirigida para outros determinantes sociais, culturais e ambientais da saúde”, 

paralelamente o contexto laboral deve facilitar a “melhoria da organização do trabalho, 

motivação, redução do stress e burnout, introdução de horários de trabalho flexíveis, planos de 

desenvolvimento pessoal e melhoria da carreira” contribuindo “para a saúde e o bem-estar 

global da comunidade laboral” (OMS, 2014b, p. 7). 

No que concerne aos conhecimentos em saúde dos enfermeiros é de salientar que os 

mesmos são portadores de informação privilegiada que lhes permite tomar decisões de saúde 

devidamente esclarecidas e informadas, mas como foi possível verificar com base nos estudos 

anteriormente apresentados tal não acontece, sendo comum observar enfermeiros sedentários, 

obesos e fumadores. Esta situação acontece não por falta de informação, mas por um conjunto 

de fatores que influenciam as suas escolhas afetando direta ou indiretamente a sua saúde.  

Assim, tendo em conta o paradigma atual dos estilos de vida dos enfermeiros, que estão na 

base das doenças crónicas não transmissíveis e na origem da maioria destas doenças que causam 

a morte ou perda de qualidade de vida, estão fatores de risco modificáveis ou evitáveis, torna-

se fulcral intervir a nível da promoção, através de ações de sensibilização que permitam motivá-

los a adotarem progressivamente estilos de vida saudáveis, como elemento essencial na busca 

de maior qualidade de vida e saúde. A motivação é imprescindível para alcançar determinado 
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objetivo, qualquer que seja o contexto em que esta se aplica, uma vez que sem a existência de 

motivação estamos perante alguém que cumpre recomendações, limitando o seu campo de 

atuação e promovendo desta forma, o desinteresse por aquilo que está a ser desenvolvido 

(Andrade, 2013). 

A saúde da população trabalhadora está exposta não só a riscos profissionais, mas também 

sujeita à ação dos fatores individuais e sociais (DGS, 2013).  

Os enfermeiros integram o grupo de profissionais de saúde que estão expostos a situações 

de stress e ansiedade e em situações mais graves com repercussões para a saúde física, 

emocional e psicológica (Marcitelli, 2012), desta forma a Saúde Ocupacional tem por finalidade 

prevenir os riscos profissionais e a proteção e promoção da saúde do trabalhador, através da 

identificação e avaliação dos riscos a que os enfermeiros poderão estar expostos (DGS, 2013).  

A OMS enfatiza o papel da Saúde Ocupacional na saúde dos trabalhadores e, segundo as 

diretrizes constantes no Plano Nacional de Saúde Ocupacional 2013/2017, cabe à instituição de 

saúde, enquanto entidade empregadora, assegurar a saúde e bem-estar dos seus trabalhadores, 

através de práticas de trabalho seguras e de ações de promoção de estilos de vida saudáveis, 

enquanto contributo para alcançar ganhos em saúde (DGS, 2013).  

No entanto, a promoção da saúde dos trabalhadores tem sido pouco valorizada e são poucas 

as instituições de saúde que contemplam ações que visam o bem-estar dos enfermeiros nos 

locais de trabalho (DGS, 2013; Paiva, 2018). Tal como refere a DGS (2013), a promoção de 

estilos de vida saudáveis deve ser incutida nos locais de trabalho, através de hábitos alimentares 

saudáveis, prática de atividade física regular e promoção da saúde mental e familiar. 

De acordo com o Plano Nacional de Saúde Ocupacional 2013/2017, as ações promotoras 

da saúde estão direcionadas para a alimentação saudável, prática de atividade física, gestão do 

stress, redução do consumo do tabaco, álcool e drogas (DGS, 2013; Paiva, 2018). 

Apesar das diretrizes descritas no Plano Nacional de Saúde Ocupacional 2013/2017, as 

ações de promoção da saúde no âmbito dos estilos de vida saudáveis dos trabalhadores são 

pontuais (DGS, 2013), existindo ainda um longo caminho para percorrer, uma vez que é 

essencial que no exercício da sua atividade profissional os enfermeiros se encontrem bem física, 

emocional e psicologicamente (Marcitelli, 2012). 

Desta forma a implementação de ações de intervenção no âmbito da promoção de hábitos 

alimentares saudáveis, da prática da atividade física e de gestão do stress, tem por finalidade 

promover a saúde e bem-estar dos enfermeiros, sendo uma estratégia que pode ser alargada a 

outros grupos profissionais. A Saúde Ocupacional tem um papel de relevo na implementação 
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destas estratégias, uma vez que o bem-estar do trabalhador, para além dos benefícios para o 

próprio, nomeadamente na prevenção das doenças crónicas não transmissíveis, também 

aumenta o rendimento e satisfação com a atividade profissional. 

 

 

2.1 - O MODELO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DE NOLA PENDER 

 

Os modelos conceptuais traduzem ideias e simplificam sistemas complexos através de 

esquemas sucintos, que facultam informações descritivas sobre a organização dos pensamentos 

(Tomey & Alligood, 2004), pois, estes “(…) fornecem uma perspetiva dos principais conceitos 

da disciplina (…) geram saber sob a forma de orientação teórica para a investigação e a prática 

(…)” (Tomey & Alligood, 2004, p. 720).  

Vários são os trabalhos que procuram refletir a aplicabilidade dos modelos e teorias de 

enfermagem (Victor et al., 2005). O Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender (1982) 

surge como proposta de integração da ciência do comportamento às teorias de enfermagem, 

através da identificação dos fatores que influenciam os comportamentos saudáveis, tendo em 

conta o contexto biopsicossocial (Silva & Santos, 2010).  

A perspetiva de Nola Pender centra-se no cuidar do outro. É neste sentido que a mesma 

teórica defende que a base da intervenção em enfermagem consiste em ajudar as pessoas a 

cuidarem de si próprias, sendo o contributo desta autora muito importante para a enfermagem, 

no que respeita à promoção da saúde alicerçada no autocuidado (Tomey & Alligood, 2004).  

O Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender “é uma tentativa de descrever a natureza 

multifacetada das pessoas que interagem com o ambiente enquanto procuram saúde” (Tomey 

& Alligood, 2004, p. 706). Este modelo advoga que a saúde pode ser alcançada por qualquer 

cidadão, enfatiza o papel ativo do indivíduo na gestão dos comportamentos de saúde, sendo 

determinante na sua própria saúde, uma vez que o autocuidado representa um modelo 

dominante nos cuidados de saúde (Pender et al., 2011; Victor et al., 2005). 

Este modelo aborda os quatro conceitos estruturantes da disciplina de enfermagem: 

ambiente, saúde, cuidados de enfermagem e pessoa. O conceito Saúde considera a vertente 

individual, familiar e comunitária no sentido do bem-estar e no desenvolvimento de 

capacidades, ao longo do ciclo de vida, segundo uma perspetiva holística. No que respeita ao 

Ambiente, este resulta da interação entre indivíduo e o acesso a recursos de saúde, sociais e 

económicos, sendo que a concordância nesta interação proporciona um ambiente saudável 
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(Tomey & Alligood, 2004; Victor et al., 2005). O conceito de Pessoa enfatiza o papel ativo que 

cada um tem na tomada de decisão para resolver problemas e enaltecendo o potencial que cada 

um tem na mudança de comportamentos de saúde (Costa, 2016; Tomey & Alligood, 2004). E 

por fim o conceito de Cuidados de Enfermagem está relacionado com as estratégias de 

intervenção de enfermagem para as ações de promoção da saúde, tendo por base o autocuidado. 

O Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender está orientado para “implementar e 

avaliar ações de promoção da saúde, permitindo avaliar o comportamento que leva à promoção 

de saúde” (Victor et al., 2005, p. 237), através do estudo da inter-relação de três pontos 

principais (Figura 2): 

1. Características e Experiências Individuais onde se inclui o comportamento anterior (que 

pode ser modificado) e os fatores pessoais: biológicos (idade, índice de massa corporal e 

agilidade), psicológicos (autoestima, automotivação e a perceção da saúde) e socioculturais 

(educação e nível socioeconómico), com implicações diretas sob o comportamento de 

promoção da saúde; 

2. Sentimentos e conhecimentos sobre o comportamento que se quer alcançar, onde se 

incluem os benefícios (representações mentais positivas que reforçam as consequências de 

adotar determinado comportamento) e as barreiras (negatividade, dificuldades e custos 

pessoais) percebidas para a ação; a autoeficácia percebida (julgamento das capacidades pessoais 

de organizar e executar ações); os sentimentos relacionados ao comportamento (reflete uma 

reação emocional direta ou uma resposta nivelada ao pensamento que pode ser positivo ou 

negativo); as influências interpessoais concretamente da família, pares e prestadores de 

cuidados, assim como normas, apoios e modelos e ainda as influências situacionais, 

nomeadamente o ambiente que pode ser facilitador ou não de comportamentos de saúde;  

3. Resultado do comportamento onde se combina as exigências e preferências, onde os 

indivíduos apresentam baixo controle sob os comportamentos que requerem uma mudança 

imediata (exigências), ao passo que as preferências pessoais exercem alto controle sob as ações 

que levam à mudança de comportamento. Neste sentido é estabelecido o Compromisso com um 

Plano de Ação, para que seja adotado um Comportamento de Promoção de Saúde (Victor et al., 

2005). 
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Figura 2 - Diagrama do Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender 

Fonte: Victor et al. (2005) 

 

Segundo a linha de pensamento deste modelo pretende-se uma mudança positiva por parte 

dos enfermeiros considerando que cada pessoa tem características e experiências únicas que 

vão influenciar o seu comportamento. Neste sentido, o resultado comportamental desejado é a 

adoção de estilos de vida saudáveis, com benefícios para a saúde, através da melhoria da 

qualidade de vida e do bem-estar, reduzindo a morbilidade e mortalidade prematura, associados 

às doenças crónicas não transmissíveis. 
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3 - A ENFERMAGEM COMUNITÁRIA E DE SAÚDE PÚBLICA 

 

Nas últimas duas décadas a Enfermagem, enquanto ciência e profissão, tem sido alvo de 

sucessivas mudanças e a sua evolução permitiu a valorização pedagógica, sendo de salientar o 

contributo do ensino de enfermagem, não só no que concerne à formação dos enfermeiros, mas 

também como um dos principais impulsionadores da qualidade da saúde em Portugal (Cabral, 

2015). 

O Regulamento do Exercício Profissional para a Prática de Enfermagem refere que o 

objetivo de enfermagem é 

“prestar cuidados de enfermagem ao ser humano, saudável ou doente, ao longo do 

ciclo vital, e aos grupos sociais em que ele está integrado, de forma que mantenham, 

melhorem ou recuperem a saúde, ajudando-os a atingir a sua máxima capacidade 

funcional tão rapidamente quanto possível”, de acordo com o n.º 1 do artigo 4º do 

Decreto-Lei n.º 161/96 de 4 setembro.  

Este documento constitui um marco histórico para a enfermagem uma vez que define as 

intervenções autónomas e interdependentes na prestação de cuidados de enfermagem (Decreto-

Lei n.º 161/96 de 4 de setembro). 

Ao longo do tempo foi possível constatar que existiram avanços notórios na área da saúde. 

Avanços esses que exigem da enfermagem cuidados mais específicos e, desde logo, a 

necessidade de cuidados de enfermagem mais especializados dirigidos aos indivíduos, famílias 

e comunidades (Regulamento n.º 348/2015 de 19 de junho da Ordem dos Enfermeiros, 2015).  

De acordo com o Regulamento das competências comuns do Enfermeiro Especialista (n.º 

348/2015 de 19 de junho), um especialista em enfermagem, detêm  

“um conhecimento aprofundado num domínio específico de enfermagem e, tendo em 

conta as respostas humanas aos processos de vida e aos problemas de saúde/doença, 

demonstra níveis elevados de julgamento clínico e tomada de decisão, traduzidos 

num conjunto de competências clínicas especializadas relativas a um campo de 

intervenção.” (p. 16482) 

Segundo o mesmo Regulamento existem competências comuns a todos os Enfermeiros 

Especialistas assentes em quatro domínios de competências: promover a Responsabilidade 

profissional, ética e legal; a Melhoria contínua da qualidade; a Gestão dos cuidados e o 

Desenvolvimento das aprendizagens profissionais (Regulamento n.º 140/2019 de 6 de fevereiro 

da Ordem dos Enfermeiros, 2019). 
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O Enfermeiro Especialista “é o profissional que demonstra níveis elevados de julgamento 

clínico e tomada de decisão na identificação e controlo dos determinantes sociais e de saúde 

das comunidades” (Regulamento n.º 348/2015 de 19 de junho da Ordem dos Enfermeiros, 2015, 

p. 16482). 

Numa análise mais aprofundada do Regulamento n.º 428/2018 de 16 de julho da Ordem 

dos Enfermeiros de 2018 podemos constatar que é da competência do Enfermeiro Especialista 

em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública avaliar o estado de saúde de um determinado 

grupo ou comunidade, identificar as suas reais necessidades e intervir junto dos determinantes 

de saúde, através da capacitação de grupos ou comunidade e da promoção da participação e 

exercício da cidadania ativa, bem como dirigir projetos de saúde coletivos, com vista a 

promoção da saúde, prevenção e tratamento da doença, readaptação funcional e reinserção 

social em todos os contextos de vida. 

As competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde 

Pública são: estabelecer a avaliação do estado de saúde de uma comunidade, com base na 

metodologia do planeamento em saúde; contribuir para o processo de capacitação de grupos e 

comunidades; integrar a coordenação dos Programas de Saúde de cariz comunitário, de forma 

a atingir os objetivos do Plano Nacional de Saúde e realizar e cooperar na vigilância 

epidemiológica geodemográfica (Regulamento n.º 428/2018 de 16 de julho da Ordem dos 

Enfermeiros, 2018). 

O Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública tem 

competências que lhe permitem traçar todos as etapas inerentes a um projeto de intervenção 

comunitária, ou seja concebe, planeia, coordena, participa, dinamiza e avalia projetos e 

programas de prevenção, proteção e promoção da saúde, tendo em conta o diagnóstico de saúde 

das comunidades (Regulamento n.º 428/2018 de 16 de julho da Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

É de salientar que o enfermeiro é detentor de conhecimentos devidamente fundamentados 

na área da saúde que lhe permitem capacitar, empoderar o indivíduo, família e comunidade, 

possibilitando a participação ativa dos mesmos no processo de aprendizagem, 

consciencializando-o para o seu processo de saúde/doença, bem como munir de ferramentas 

que lhes permitam tomar decisões informadas em saúde. Através do empoderamento 

comunitário é possível alcançar uma maior consciência, independência e autoconfiança, o que 

permite intervir de uma forma mais consistente junto da população alvo, com evidentes ganhos 

em saúde (Teixeira & Barbieri-Figueiredo, 2015). 
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II - ENQUADRAMENTO PRÁTICO 

 

Um plano de saúde pode ser feito por médicos, mas a saúde é feita 

fundamentalmente de enfermagem. 

Emerson Cardoso 

 

 

1 - CARATERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

O estágio integra a componente prática do mestrado a qual foi realizada na UCC que se 

encontra sediada no edifício de um Centro de Saúde do Sul do País.  

As UCC são unidades funcionais do Agrupamento de Centros de Saúde [ACES], cuja 

missão é contribuir para melhorar o estado de saúde da população da sua área geográfica de 

intervenção, através de:  

“cuidados de saúde e apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e 

comunitário, especialmente às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis, em 

situação de maior risco ou dependência física e funcional ou doença que requeira 

acompanhamento próximo, e actua ainda na educação para a saúde, na integração 

em redes de apoio à família e na implementação de unidades móveis de intervenção”, 

de acordo com o n. º1 do artigo 11º do Decreto-Lei n.º 28/2008 de 22 de fevereiro 

(p. 1184). 

Segundo o Despacho n.º 10143/2009 de 16 de abril os cuidados de saúde prestados pela 

UCC devem ser definidos com base no diagnóstico de saúde de uma comunidade e nas linhas 

orientadoras definidas no Plano Nacional de Saúde. A atividade da UCC deve ser desenvolvida 

em “intercooperação com as diferentes unidades funcionais existentes no Centro de Saúde e no 

ACES” (p. 15439), articulando-se com profissionais de saúde de diversas áreas, em tempo 

parcial, nomeadamente psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, fisioterapeutas, que 

integram a Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados [URAP]. 

A coordenação da UCC onde decorreu o estágio é feita por um enfermeiro com a 

Especialização em Enfermagem de Reabilitação e trabalham nesta unidade para além do 

coordenador, dez enfermeiros, dos quais dois Enfermeiros Especialistas em Enfermagem em 

Saúde Comunitária, um Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde 

https://www.pensador.com/autor/emerson_cardoso/
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Pública, um Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação, um Enfermeiro 

Especialista em Saúde Infantil e Pediatria e cinco Enfermeiros Generalistas, dos quais, um se 

encontra a frequentar o mestrado, na área de Especialização em Enfermagem de Saúde Mental 

e Psiquiátrica.  

A UCC funciona em dias úteis das 8 horas e 30 minutos às 17 horas e aos feriados e fins 

de semana das 9 horas às 17 horas, sendo os cuidados assegurados em dias não úteis pelos 

enfermeiros da UCC em regime de rotatividade. No entanto, este horário pode sofrer alterações, 

não só pelas necessidades dos utentes acompanhados pela Equipa de Cuidados Continuados 

Integrados, mas também pelas atividades desenvolvidas pela UCC. 

A UCC desenvolve vários projetos que integram a carteira de serviços, nas diferentes áreas, 

como sendo, a saúde escolar, intervenção precoce, comissão de proteção de crianças e jovens, 

rendimento social de inserção, equipa de coordenação local e de cuidados integrados 

continuados, diagnóstico de saúde da comunidade, diabetes, úlceras de pressão, envelhecimento 

ativo, reabilitação e cuidadores informais, contudo muitos projetos estão suspensos devido à 

pandemia pela Covid 19. 
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2  - O ESTÁGIO 

 

O projeto de intervenção comunitária foi desenvolvido com os enfermeiros de um Centro 

de Saúde do Sul do País. 

A realização deste projeto teve por base a metodologia do planeamento da saúde de 

Imperatori and Giraldes (1993), a qual realça a importância do envolvimento multissectorial 

como uma das estratégias essenciais para a resolução de problemas das comunidades, contudo 

os determinantes socioeconómicos também influenciam a capacidade de resolução dos 

problemas. 

O planeamento em saúde consiste na “racionalização do uso de recursos com vista a atingir 

os objectivos fixados, em ordem à redução dos problemas de saúde considerados como 

prioritários, e implicando a coordenação de esforços provenientes dos vários sectores sócio-

económicos” (Imperatori & Geraldes, 1993, p. 23). Neste sentido é fundamental ter 

conhecimento dos problemas em profundidade e, com base no diagnóstico de situação, 

estabelecer as prioridades e planear as intervenções necessárias de acordo com as parcerias 

estabelecidas, uma vez que os recursos são escassos e estes devem ser utilizados de forma eficaz 

e eficiente (Imperatori & Geraldes, 1993). 

Para o planeamento em saúde é necessário seguir as diferentes etapas propostas pelos 

autores, que são: diagnóstico da situação, definição de prioridades, fixação de objetivos, seleção 

de estratégias, elaboração de programas e projetos, preparação da execução, execução e 

avaliação (Imperatori & Geraldes, 1993). 

 “O planeamento em saúde deve ser entendido como um processo contínuo e 

dinâmico. Não se pode considerar uma etapa de planeamento como inteiramente 

concluída porque na fase seguinte será sempre possível voltar atrás e recolher mais 

informações que levem a refazê-la.” (Imperatori & Giraldes, 1993, p. 28)  

 

 

2.1 - O CONTEXTO 

 

No âmbito do mestrado em enfermagem na área de Especialização em Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública, foi desenvolvido um projeto de intervenção comunitária aos 
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enfermeiros de um Centro de Saúde. A escolha por este grupo profissional deve-se ao facto dos 

estudos consultados revelarem que existe um número significativo de enfermeiros com excesso 

de peso ou obesidade (Siqueira et al., 2019), relacionado com hábitos alimentares inadequados 

(Martiniano, 2017; Igreja 2019; Rocha et al., 2019) e com a inatividade física (Rocha et al., 

2019). O stress é um dos problemas identificados na maioria dos enfermeiros (Igreja, 2019; 

Silva, Rios & França-Botelho, 2017), tal como as alterações do padrão do sono (Igreja, 2019; 

Rocha et al., 2019). Os estudos evidenciam ainda a presença do consumo de álcool em excesso 

e de tabaco nos enfermeiros (Igreja, 2019; Rocha, 2019), sendo que os fatores de risco 

anteriormente mencionados foram apontados como responsáveis pelo aparecimento de doenças 

crónicas não transmissíveis (Leiva et al., 2018).  

De acordo com o INE (2021), e à data do último recenseamento populacional, o concelho 

onde decorreu o projeto apresenta uma população de 33 401 habitantes, sendo possível verificar 

um decréscimo de 6,8% da população residente face aos dados de 2011, com 35 734 (INE, 

2012). No que respeita à distribuição etária, a população com idades compreendidas entre os 

25 e os 64 anos abrange a maior parte da população, com 52,2% e os residentes com 65 e mais 

anos são os que apresentam maior representatividade no concelho com 22,6% da população 

(INE, 2021), ainda assim um valor inferior comparativamente a 2011 (33,6%) (INE, 2012). A 

população mais jovem (15 aos 24 anos) é a que apresenta menor expressividade no concelho, 

com cerca de 10,3% da população total, uma vez que a fixação da população em idade ativa 

tem vindo a decrescer, sobretudo nas freguesias rurais e em contrapartida assiste-se ao aumento 

da população idosa. O número de agregados familiares diminui de 35 854 em 2011, para 33 401 

em 2021 (INE, 2021). No ano letivo de 2015/2016, o ensino básico é o nível de instrução que 

apresenta maior taxa de retenção ou desistência no concelho, com 9,5%, fator relevante no 

desenvolvimento da região (Saturnino et al., 2019). 

A agricultura, a pecuária e a pastorícia constituem as atividades económicas predominante 

nesta região do país, onde a cultura de cereais tem vindo a ser substituída pela cultura de olivais 

e amendoais. O sector terciário é o que conta com o maior número de trabalhadores (Saturnino 

et al., 2019). 
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3  - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

 

Com a realização do diagnóstico de situação dos enfermeiros de um Centro de Saúde é 

expetável identificar de forma clara, os principais problemas e necessidades relacionadas com 

os estilos de vida adotados por este grupo, sendo que os resultados obtidos, permitem afirmar 

que estes enfermeiros adotam hábitos e comportamentos pouco saudáveis. 

A primeira etapa do planeamento em saúde é o diagnóstico de situação, cujo, o principal 

objetivo é conhecer em profundidade os problemas de saúde para determinação das reais 

necessidades de uma população. Neste sentido, o diagnóstico deve ser suficientemente 

alargado, aprofundado e simultaneamente sucinto, sendo, assim possível definir os principais 

problemas de saúde e necessidades reais de uma população (Imperatori & Giraldes, 1993). 

 

 

3.1 - METODOLOGIA 

 

Para o diagnóstico de situação foi desenvolvido um estudo de prevalência descritivo. 

 

A população alvo 

A população alvo deste projeto são os enfermeiros de um Centro de Saúde do Sul do País, 

e neste sentido a escolha por este grupo profissional surge pelo reconhecimento que estes 

profissionais no desempenho das suas funções, caracterizadas por um conjunto de exigências, 

tensões e fontes de stress, são considerados um grupo de risco, que carece de intervenção 

prioritária, sendo fundamental que no exercício da sua atividade profissional, estejam bem 

física, emocional e psicologicamente (Marcitelli, 2012).  

 

A seleção da amostra  

A seleção da amostra obedeceu a critérios de inclusão e de exclusão. Neste sentido foram 

incluídos no estudo todos os enfermeiros de um Centro de Saúde do Sul do País que quiseram 

participar no estudo e se encontravam a trabalhar na semana em que foram aplicados os 

questionários. Desta forma encontravam-se ausentes do serviço na semana de aplicação do 
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questionário três enfermeiros, um enfermeiro não devolveu o questionário preenchido e outro 

recusou participar no estudo. Foram excluídos os questionários que não reuniram os critérios 

de elegibilidade, ou seja, que não apresentavam todos os campos de resposta preenchidos, sendo 

um questionário excluído, por não reunir os critérios de elegibilidade. Desta forma a amostra é 

constituída por 20 enfermeiros de duas unidades de um Centro de Saúde do Sul do País, com 

idades compreendidas entre os 22 e os 63 anos de idade. 

 

O instrumento de colheita de dados 

Para a realização do diagnóstico de situação aplicou-se um instrumento de colheita de 

dados, composto por duas partes, a primeira é constituída pelo questionário Sociodemográfico 

e Clínico e a segunda pelo Questionário de Estilos de Vida Fantástico (Anexo I), reportando a 

acontecimentos vividos no último mês.  

À primeira parte do questionário foram agregadas um conjunto de questões elaboradas pela 

responsável do projeto que permitem a caracterização do perfil da amostra, segundo as variáveis 

em estudo: 

• Dados sociodemográficos (sexo, idade, estado civil, nível de escolaridade e anos de 

serviço); 

• Dados clínicos (presença de doença crónica e se a doença crónica afeta a atividade 

profissional). 

A segunda parte do instrumento de colheita de dados é constituída pelo questionário Estilo 

de Vida Fantástico que foi concebido para auxiliar os médicos que trabalham na prevenção e 

promoção da saúde, através do conhecimento dos estilos de vida dos seus utentes. Este 

instrumento de avaliação foi desenvolvido no Departamento de Medicina Familiar da 

Universidade McMaster, no Canadá, por Wilson and Ciliska em 1984 (Añez et al., 2008). 

A versão deste questionário foi adaptada para a população portuguesa em 2014, por Silva, 

Brito e Amado, tendo como finalidade conhecer e medir o estilo de vida da população alvo. 

Neste contexto específico foi aplicado aos enfermeiros de um Centro de Saúde do Sul do País. 

Este questionário é de autopreenchimento, com 30 itens de resposta fechada, que exploram 10 

domínios da componente física, psicológica e social dos estilos de vida. Cada um desses 

domínios integram a sigla FANTASTICO:  

• Família e Amigos (item 1, 2);  

• Atividade física/Associativismo (item 3, 4, 5);  

• Nutrição (item 6, 7, 8);  
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• Tabaco (item 9, 10);  

• Álcool e outras drogas (item 11, 12, 13, 14, 15, 16);  

• Sono/Stress (item 17, 18, 19);  

• Trabalho/Tipo de personalidade (item 20, 21, 22);  

• Introspeção (item 23, 24, 25);  

• Comportamentos de saúde e sexual (item 26, 27, 28);  

• Outros comportamentos (item 29, 30) (Silva, Brito & Amado, 2014).  

Cada item do questionário compreende três opções de resposta, às quais foi atribuído um 

valor numérico de 0, 1 ou 2 pontos, dispostas em três linhas para facilitar a sua codificação, 

pelo que a primeira linha é sempre a de maior valor ou de maior relação com um estilo de vida 

saudável (Silva, Brito & Amado, 2014).  

A codificação das questões apresentadas nos diferentes domínios deve ser realizada da 

seguinte forma: 2 pontos para a 1ª linha, 1 ponto para a 2ª linha e 0 pontos para a 3ª linha. 

Posteriormente deve-se somar o valor das questões apresentadas em cada coluna/domínio, e em 

seguida realizar a soma de todos os domínios e multiplicar por dois, o que nos permite chegar 

a um valor global, possibilitando a classificação dos indivíduos de 0 a 120 pontos, segundo 

cinco categorias: de 0 a 46 (Necessita melhorar); de 47 a 72 (Regular); de 73 a 84 (Bom); de 

85 a 102 (Muito bom) e de 103 a 120 (Excelente). O ideal é que os indivíduos atinjam a 

classificação Bom, no entanto é de salientar que quanto menor for o resultado obtido, maior 

será a necessidade de mudança comportamental. De uma forma sucinta e objetiva, se o resultado 

obtido for Excelente significa que o estilo de vida exerce uma elevada influência para a saúde; 

Muito Bom significa que o estilo de vida exerce uma adequada influência para a saúde; Bom 

significa que o estilo de vida trará muitos benefícios para a saúde; Regular significa que o estilo 

de vida proporciona algum benefício para a saúde, porém apresenta alguns riscos; e por fim 

Necessita melhorar significa que o estilo de vida apresenta muitos fatores de risco (Silva, Brito 

& Amado, 2014; Añez et al., 2008). 

O Questionário Estilo de Vida Fantástico é um instrumento fácil e rápido de aplicar, com 

orientações complementares à pontuação classificativa do estilo de vida dos enfermeiros, 

permitindo calcular a pontuação final, na qual que se enquadra numa das cinco categorias do 

Estilo de Vida Fantástico permitindo descobrir qual o estilo de vida adotado por cada 

enfermeiro no último mês. Paralelamente a folha apresenta conselhos a adotar nos vários 

domínios, permitindo consciencializar os enfermeiros para a necessidade de mudança sobre os 

hábitos e comportamentos inadequados (Anexo I). 
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De forma a facilitar a análise e interpretação dos dados foi realizada a média para cada 

domínio do questionário Estilo de Vida Fantástico, sendo o valor mínimo 0 e o valor máximo 

2, sendo que valores mais próximos do 2, indicam menor necessidade de mudança 

comportamental. 

Para a aplicação do questionário, foram contactadas por telefone as chefias de enfermagem, 

sendo explicado o âmbito do estudo e solicitando a colaboração de cada enfermeiro.  

A convocatória para a participação no estudo foi realizada pessoalmente e individualmente 

a cada um dos enfermeiros, de forma a formalizar e explicar a finalidade do estudo, com vista 

à adesão, colaboração e envolvimento dos mesmos. 

O método selecionado revelou-se o mais adequado, uma vez que os enfermeiros devido à 

pandemia, estão mais sobrecarregados em horas de trabalho, o que leva a que não disponham 

de tempo livre. Neste sentido a deslocação da responsável do projeto até ao Centro de Saúde 

facilitou a adesão dos enfermeiros ao projeto de intervenção comunitária. 

Os questionários foram entregues em mão a cada um dos participantes, e devolvidos após 

o seu autopreenchimento, num ponto de recolha único em envelope fechado sem qualquer 

identificação, garantindo desta forma o anonimato de todos os participantes. 

Após a recolha de todos os questionários foram verificadas todas as respostas, de forma a 

aferir o preenchimento de todos os campos apresentados no questionário. Após a elegibilidade 

dos questionários foi feito o tratamento e análise dos resultados obtidos. 

 

Questões éticas  

Inicialmente foi solicitada a autorização para utilização do questionário do Estilo de Vida 

Fantástico aos autores (Anexo II), bem como a devida autorização à Comissão de Ética da ULS 

responsável pelo Centro de Saúde do Sul do País (Anexo III).  

Após as autorizações concedidas, pelos autores e entidade supracitada, procedeu-se ao 

contacto telefónico com os responsáveis de enfermagem, no sentido de os sensibilizar para a 

temática em estudo, garantindo que os resultados obtidos serão divulgados em contexto 

académico e científico, e que está salvaguardada a identidade de cada participante.  Neste 

sentido foram apresentados os objetivos do estudo e clarificadas algumas dúvidas, mais 

concretamente sobre o método de colheita de dados.  

Foi igualmente facultada a informação aos participantes sobre a finalidade e importância 

do estudo, o carácter de voluntariedade de participação, bem como a possibilidade de desistir 

do estudo em qualquer momento. Foi explicado que os resultados obtidos seriam utilizados para 
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dar corpo ao projeto de intervenção comunitária. Elaborou-se e entregou-se a cada participante 

o consentimento informado (Apêndice I), esclarecido e livre para participação no projeto de 

intervenção comunitária. 

Os questionários foram devolvidos após o seu autopreenchimento num ponto de recolha 

único em envelope fechado sem qualquer identificação, garantindo desta forma o anonimato de 

todos os participantes. 

Enquanto Enfermeira registada na Ordem dos Enfermeiros e como tal regida pelo Código 

Deontológico, estão assegurados e salvaguardados todos os aspetos éticos no decurso do 

referido trabalho. 

 

 

3.2 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Após a recolha e verificação da elegibilidade dos questionários, foi realizada a análise e 

tratamento estatístico dos dados, com recurso ao programa Microsoft Excel versão 2015. Os 

resultados obtidos são apresentados em seguida. 

 

Caraterização sociodemográfica e clínica da amostra 

A amostra em estudo é composta por 20 enfermeiros. 

Dos resultados obtidos foi possível verificar que a maioria dos inquiridos são do sexo 

feminino (85%) e o grupo etário com maior número de enfermeiros situa-se entre os 44 e os 54 

anos (30%). A média de idades dos participantes é de 42,8 anos, a moda é 26 ou 49 anos e a 

mediana, 45 anos. A maioria dos enfermeiros são casados ou vivem em união de facto (45%), 

e são maioritariamente licenciados ou bacharéis (90%). Quanto à distribuição por anos de 

serviço, o grupo entre os 11 e os 20 anos é o que apresenta o maior número de elementos da 

amostra (30%). Os enfermeiros referem ter doenças crónicas (35%), sendo que a sua doença 

condiciona a sua atividade profissional (56%), nomeadamente artrite reumatoide, sinusite, 

renite alérgica, síndrome do cólon irritável e doença cardiovascular não especificada. 

 

Caraterização com base no questionário Estilo de Vida Fantástico 

No que respeita ao Estilo de Vida dos Enfermeiros a média global obtida foi de 89,1, na 

qual se enquadra na categoria entre 85-102, correspondendo ao Estilo de Vida Muito bom, sendo 
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que o Estilo de Vida Muito bom e Excelente (65%) está presente na maioria dos inquiridos 

(Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Classificação dos Estilos de Vida dos Enfermeiros 

 

 

De acordo com a análise dos questionários do Estilo de Vida Fantástico foi possível apurar 

que os piores resultados estão relacionados com a atividade física/associativismo (1,25), 

nutrição (1,28), consumo de tabaco (1,325), trabalho/tipo de personalidade (1,28) e sono e stress 

(1,23) (Gráfico 2).  
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Gráfico 2 - Descrição dos valores médios de cada domínio do questionário Estilo de Vida 

Fantástico 

 

Família e amigos - A maioria dos enfermeiros refere que quase sempre têm com quem 

falar de assuntos importantes (85%), outros só às vezes (15%). A maioria das vezes, os 

enfermeiros dão e recebem carinho e afeto (80%) e os outros, só às vezes (20%). 

Atividade Física/Associativismo - Metade dos enfermeiros não são membros de um grupo 

comunitário (50%), e a maioria dos enfermeiros fazem caminhadas de pelo menos 30 minutos 

(90%), destes, metade (45%) pratica atividade de forma regular e a outra metade (45%), às 

vezes. Todos os enfermeiros referem praticar atividade física ou desporto, 3 ou mais vezes por 

semana (70%) ou 1 vez por semana (30%). 

Alimentação - O grupo em estudo refere comer duas porções de verduras e três de frutas, 

contudo uns consomem diariamente (55%) e outros só às vezes (45%). Os enfermeiros incluem 

na sua alimentação alimentos hipercalóricos ou fast-food (100%). Relativamente ao peso acima 

do ideal, a maioria dos enfermeiros refere ter ultrapassado o peso em 0 a 4 Kg (55%), sendo 

que os restantes enfermeiros apresentam aumento de peso mais significativo entre 5 a 8 Kg 

(30%) e em mais de 8 Kg (15%). 

Tabaco - Relativamente ao Tabaco, dos dados analisados foi possível constatar que a 

maioria dos enfermeiros não fumou nos últimos 5 anos (45%), nem no último ano (20%), no 

entanto existem fumadores ativos (35%), dos quais fumam entre 1 a 10 cigarros por dia (25%) 

ou mais de 10 cigarros por dia (10%).  

Álcool e outras drogas - De acordo com os dados obtidos uma pequena percentagem de 

enfermeiros consome em média por semana entre 0 a 7 bebidas alcoólicas (10%), e nenhum 
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enfermeiro consome 4 ou 5 bebidas na mesma ocasião, todos adotam uma postura de 

responsabilidade civil quando questionados sobre a condução de veículos motorizados após a 

ingestão de bebidas alcoólicas (100%). Os enfermeiros deste estudo não consomem substâncias 

psicoativas ilegais (100%). Dos dados obtidos foi possível apurar ainda que a maioria não faz 

uso excessivo de medicamentos receitados ou adquirem livremente na farmácia (85%), no 

entanto existem enfermeiros que recorrem, às vezes a medicação não sujeita a receita médica 

ou abusam da toma de medicamentos receitados (15%). Os enfermeiros consomem menos de 

três bebidas com cafeína por dia (70%) ou três a seis vezes por dia (30%). 

Sono e stress - Os enfermeiros referem que dormem bem e sentem-se descansados, sempre 

(30%) e às vezes (65%) e outros referem que não dormem bem e não se sentem descansados 

(5%). Os enfermeiros têm dificuldade de gestão do stress do dia a dia, às vezes (65%) e quase 

sempre (35%). Por fim os enfermeiros conseguem quase sempre relaxar e desfrutar do seu 

tempo livre (20%), às vezes (70%) e outros nunca (10%). 

Trabalho/Tipo de personalidade - Os enfermeiros andam acelerados e/ou atarefados, 

algumas vezes (70%), frequentemente (25%) e quase nunca (5%). A maioria dos enfermeiros 

refere que algumas vezes se sentem aborrecidos e/ou agressivos (55%), sendo que os restantes, 

quase nunca se sentem aborrecidos e/ou agressivos (45%). A maioria do grupo (60%) sente-se 

feliz com o seu trabalho ou atividade, no entanto existem enfermeiros que só às vezes se sentem 

felizes neste contexto (40%). 

Introspeção - Os enfermeiros consideram ser pessoas otimistas e positivas quase sempre 

(35%), só às vezes (60%) e quase nunca (5%). Metade da amostra revela que, às vezes se sente 

tenso e/ou oprimido (50%) e a outra metade quase nunca (50%). Os enfermeiros referem sentir-

se tristes e/ou deprimidos, algumas vezes (45%) e quase nunca (55%). 

Comportamentos de saúde e sexual - No que concerne aos Comportamentos de saúde e 

sexual é possível apurar que os enfermeiros referem realizar exames periódicos às vezes (60%), 

sempre (20%) e quase nunca (20%). A maioria dos enfermeiros (55%) refere que às vezes 

conversa com o parceiro/a e/ou família sobre assuntos de sexualidade, sendo que os restantes 

referem abordar estes temas sempre (30%) e quase nunca (15%). Quase a totalidade da amostra 

refere que adota comportamentos de segurança no que respeita ao bem-estar e proteção do 

parceiro/a (95%) e somente um dos elementos refere não o fazer (5%). 

Outros comportamentos - Relativamente às medidas de proteção e/ou segurança pessoal 

e rodoviária, os enfermeiros referem que adotam uma postura responsável às vezes (85%) e 

sempre (15%) e respeitam as regras de segurança rodoviária, sempre (95%) e às vezes (5%). 
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3.3 - IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E NECESSIDADES 

 

A identificação dos problemas e necessidades surge após a análise e tratamento de dados 

recolhidos durante o diagnóstico da situação, sendo identificados os reais problemas e 

necessidades de uma população, neste caso específico, os enfermeiros de um Centro de Saúde 

do Sul do País. No entanto é de salientar que o conceito de problema de saúde e necessidade 

são diferentes. O primeiro está relacionado com o estado de saúde considerado deficiente na 

perspetiva do indivíduo, profissional de saúde ou comunidade e o segundo corresponde à 

diferença existente entre a situação atual e aquela que se pretende atingir. As necessidades 

podem ser reais e/ou sentidas, as reais, são as necessidades identificadas pelos enfermeiros e as 

sentidas são as necessidades do indivíduo, família ou comunidade. É neste sentido que no 

diagnóstico de situação identificam-se os problemas de saúde e posteriormente são 

determinadas as necessidades (Imperatori & Giraldes, 1993; Tavares, 1990). 

Com base nos resultados obtidos, foi possível identificar os problemas abaixo 

discriminados: 

1. Más práticas alimentares; 

2. Elevada prevalência de excesso de peso; 

3. Baixa adesão à prática de atividade física regular; 

4. Consumo de tabaco; 

5. Alterações no padrão do sono; 

6. Presença de stress; 

7. Prevalência da incapacidade de gestão do stress; 

8. Isolamento social; 

9. Insatisfação com a atividade laboral e outras atividades do quotidiano; 

10. Presença do sentimento de tristeza; 

11. Prevalência de enfermeiros que não realizam consultas e/ou exames de rotina. 

De acordo com os problemas identificados, foi possível definir como necessidades em 

saúde, as seguintes: 

1. Reeducação alimentar, através da redução do consumo de alimentos hipercalóricos ou 

fast-food e aumento do consumo de verduras e frutas, de modo a reduzir a prevalência 

de excesso de peso, risco metabólico, hipertensão, dislipidemia e outras doenças 

decorrentes dos hábitos alimentares inadequados;  
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2. Prática da atividade física, de forma a combater o excesso de peso, melhorar o padrão 

de sono, diminuição do risco cardiovascular e outras doenças associadas à inatividade 

física (diabetes, hipertensão e dislipidemia); 

3. Técnicas de consciência corporal e relaxamento que visam melhorar o stress e o padrão 

de sono; 

4. Interação social, de forma a promover o convívio social e a autoestima; 

5. Abandono do consumo de tabaco, de forma a prevenir as doenças crónicas não 

transmissíveis associadas ao tabagismo; 

6. Vigilância periódica da saúde, de forma a prevenir problemas de saúde; 

7. Articulação dos parceiros comunitários com vista a melhorar a intervenção das respostas 

sociais e de saúde.  
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4  - DETERMINAÇÃO DE PRIORIDADES 

 

A determinação de prioridades é a segunda etapa da metodologia do planeamento em saúde 

correspondendo à hierarquização dos problemas de saúde identificados, sendo condicionada 

pelo diagnóstico da situação, irá consequentemente determinar a fase seguinte, a fixação de 

objetivos (Imperatori & Giraldes, 1993). 

Para a definição de prioridades deve-se proceder a uma análise minuciosa dos problemas 

para identificar os “fatores determinantes, ou condicionantes, e as consequências previsíveis 

dos problemas no nível de saúde da população” (Imperatori & Giraldes, 1993, p. 63). 

Segundo Tavares (1992, p. 83), a determinação de prioridades é “um processo de tomada 

de decisão”, sendo “imprescindíveis metodologias de estabelecimento de prioridades em saúde 

que suportem cientificamente o processo de tomada de decisão e orientem a intervenção 

comunitária.” (Sousa et al., 2017, p. 2).  

Após a identificação dos problemas, é possível hierarquizar os mesmos, com recurso a 

critérios que irão permitir ordenar os problemas segundo a sua prioridade (Tavares, 1992). 

Segundo Imperatori and Giraldes (1993), tornaram-se clássicos três critérios na 

determinação de prioridades, sendo eles: a magnitude, a transcendência e a vulnerabilidade. A 

magnitude consiste na caraterização do problema segundo a sua dimensão, a transcendência 

está relacionada com a importância social ou económica do problema, que se traduz na 

valorização de mortes por grupos etários e a vulnerabilidade corresponde à possibilidade de 

intervir com eficácia, nomeadamente na prevenção, tendo em conta os recursos existentes 

(Imperatori & Giraldes, 1993). 

A magnitude é mensurável através do número de mortes, sendo que os estilos de vida estão 

diretamente relacionados com as doenças crónicas não transmissíveis, desta forma em 2010, 

9,4 milhões de mortes, a nível mundial estavam relacionadas com a hipertensão (Organização 

Pan-Americana da Saúde [OPAS], 2016), e em 2016 a diabetes foi responsável pela morte de 

1,6 milhões de pessoas (OPAS, 2018). Dados da União Europeia mostram que, por ano, morrem 

195 mil pessoas devido ao alcoolismo (União Europeia, 2014) e 700 mil devido ao consumo de 

tabaco (União Europeia, 2016). Em 2018, em Portugal morreram 11 235 pessoas vítimas de 

doenças cardiovasculares, 13 305 por doenças respiratórias crónicas e 4 317 pessoas morreram 
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devido a tumores malignos (INE, 2020a). Os dados apresentados permitem afirmar que as 

doenças crónicas não transmissíveis assumem um problema de saúde à escala mundial e, 

segundo a OMS, estas encontram-se entre as sete das dez principais causas de morte em todo o 

mundo (OPAS, 2020). Para Imperatori and Giraldes (1993, p. 65), a “crítica principal a este 

critério é a de utilizar exclusivamente a mortalidade (…) e de tão-pouco considerar as suas 

possibilidades de prevenção”. Desta forma, recorre-se posteriormente à aplicação dos critérios 

de transcendência e vulnerabilidade. 

A transcendência tem em consideração os grupos etários, valorizando a mortalidade por 

diversas causas em diferentes grupos de idade. “Pode também não se fazer discriminação por 

grupos etários, mas por grupos sociais.” (Imperatori & Giraldes, 1993, p. 66). Segundo a DGS, 

no ano de 2018 em Portugal, o número de mortes associadas às doenças cardiovasculares 

aumentou consoante a idade, sendo que as idades compreendidas entre 60 e os 64 anos 

apresentam 109,8 mortes por 100 mil habitantes e as mortes relacionadas com as doenças 

respiratórias aumentam o número de casos a partir dos 45 e os 49 anos de idade, sendo que o 

grupo etário entre os 60 e os 64 anos apresentam 42,47 mortes por 100 mil habitantes. A taxa 

bruta de mortalidade foi de 44,2 óbitos por 100 mil habitantes para o enfarte agudo do 

miocárdio, com valores crescentes a partir dos 45 anos. Também a taxa bruta de mortalidade é 

relativamente crescente a partir dos 45 anos de idade no que respeita aos tumores malignos da 

traqueia, brônquios e pulmão apresentando valores de 41,9 óbitos por 100 mil habitantes, e os 

tumores malignos do cólon, reto e ânus registaram uma taxa bruta de 37,0 óbitos por 100 mil 

habitantes, apresentando valores crescentes a partir dos 55 anos (DGS, 2020b). De acordo com 

os dados apresentados é possível afirmar que existe um número preocupante de mortes nos 

adultos, sobretudo a partir dos 45 anos, sendo evidente a necessidade de delinear estratégias 

dirigidas a estas populações. 

O critério da vulnerabilidade consiste na possibilidade de intervenção, prevenindo uma 

doença através da tecnologia atual que se encontra disponível na área. Este critério torna-se 

assim fundamental visto que o processo de planeamento visa utilizar os recursos onde se produz 

um maior efeito (Imperatori & Giraldes, 1993). Através deste projeto pretende-se intervir a 

nível da prevenção primária e secundária, atuando sob os determinantes socias da saúde, 

relacionados com os estilos de vida. A promoção de estilos de vida saudáveis dos enfermeiros, 

visa prevenir o aparecimento de doenças crónicas, ou no caso em que já existam, prevenir 

complicações futuras. Os fatores de risco responsáveis pela doença cardíaca são o tabagismo, 

inatividade física, hábitos alimentares incorretos, que conduzem à obesidade e à diabetes, pelo 
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que uma alteração dos hábitos e comportamentos inadequados reduz em 10% os principais 

fatores de risco, proporcionando melhor qualidade de vida, com evidentes ganhos em saúde 

(Diniz et al., 2011). 

“Os estilos de vida condicionam a saúde individual ao longo de todo o percurso de vida 

dos cidadãos” (Ministério da Saúde, 2018, p. 15). Assim, tendo em conta o paradigma atual dos 

estilos de vida dos enfermeiros, que estão na base das doenças crónicas não transmissíveis e na 

origem da maioria destas doenças que causam a morte ou perda de qualidade de vida, estão 

fatores de risco modificáveis ou evitáveis. Desta forma torna-se fulcral intervir ao nível da 

promoção através da consciencialização da necessidade de mudança de hábitos e 

comportamentos de risco, utilizando para o efeito estratégias de combate ao sedentarismo, ao 

consumo de tabaco, alteração de hábitos alimentares inadequados, bem como estratégias de 

promoção do sono e gestão do stress (Ministério da Saúde, 2018). “Os atuais estilos de vida 

que revelam dinâmicas comportamentais associadas a fatores de risco determinantes para o 

estado de saúde dos portugueses” (Ministério da Saúde, 2018, p. 5), pelo que o Serviço Nacional 

de Saúde deve de contemplar esta problemática e adaptar-se para responder com qualidade às 

novas exigências dos cidadãos (Ministério da Saúde, 2018). 
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5  - DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS 

 

A terceira etapa do planeamento em saúde consiste na definição de objetivos, podendo 

definir-se objetivo como “o enunciado de um resultado desejável e tecnicamente exequível da 

evolução de um problema que altera, em princípio, a tendência de evolução natural desse 

problema, traduzido em termos de indicadores de resultado ou de impacto” (Imperatori & 

Giraldes, 1993, p. 79). 

Na conceção dos objetivos, estes devem obedecer a cinco critérios: a natureza da situação, 

os critérios de sucesso, a população alvo e o local de aplicação do projeto, bem como o tempo 

em que deve ser atingido (Tavares, 1992). 

O projeto de intervenção comunitária teve como finalidade promover a saúde dos 

enfermeiros, pelo que foi delineado como objetivo geral promover a capacitação dos 

enfermeiros de um Centro de Saúde do Sul do País, para a adoção de estilos de vida saudáveis, 

através das atividades do projeto Bem te Quer - Cuidar de Quem Cuida. 

Como objetivos específicos foram definidos os seguintes: 

- Contribuir para a integração dos enfermeiros nas atividades do projeto Bem te Quer - 

Cuidar de Quem Cuida, através da criação do grupo Bem te Quer da página do Whats App; 

- Desenvolver nos enfermeiros competências para a gestão de stress, através de técnicas de 

consciência corporal e relaxamento; 

- Promover a adesão à prática de atividade física dos enfermeiros, como forma de combate 

à inatividade física; 

- Promover a discussão em torno da alimentação saudável, de modo a poderem realizar 

escolhas alimentares saudáveis. 

 

Metas e indicadores  

 

As metas ou objetivos operacionais consistem no resultado espectável das atividades que 

se pretendem desenvolver, que se traduzem em indicadores de atividade (Imperatori & Giraldes, 

1993). 

De forma a proceder à avaliação ao longo do projeto foram elaborados metas e indicadores 

para cada objetivo específico, que visam monitorizar e avaliar cada atividade ou processo. 
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Meta 1: Que pelo menos 80% dos enfermeiros visitem o grupo da página do Whats App 

intitulado Bem te Quer, como um espaço dinamizador, de partilha, interação social e discussão 

em torno dos estilos de vida saudáveis.  

Indicador: % de enfermeiros que visitaram o grupo Bem te Quer da página do Whats App. 

 

𝑁. º 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐵𝑒𝑚 𝑡𝑒 𝑄𝑢𝑒𝑟

𝑁. º 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐵𝑒𝑚 𝑡𝑒 𝑄𝑢𝑒𝑟
× 100 

 

 

Meta 2: Que pelo menos 70% dos enfermeiros integrem as atividades de consciência 

corporal e relaxamento relacionadas com a gestão de stress.  

Indicador: % de enfermeiros que integram as atividades de consciência corporal e 

relaxamento. 

𝑁. º 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑠𝑠õ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑁. º 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

 

 

Meta 3: Que pelo menos 30% dos enfermeiros frequentem as atividades relacionadas com 

o exercício físico. 

Indicador: % de enfermeiros que frequentam as atividades relacionadas com o exercício 

físico. 

𝑁. º 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚 𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐í𝑐𝑖𝑜 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜

𝑁. º 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

 

 

 

Objetivo 1. Contribuir para a integração dos enfermeiros nas atividades do projeto Bem te 

Quer - Cuidar de Quem Cuida, através da criação do grupo Bem te Quer da página do Whats 

App;  

Objetivo 2. Desenvolver nos enfermeiros competências para a gestão de stress, através de 

técnicas de consciência corporal e relaxamento; 

Objetivo 3. Promover a adesão à prática de atividade física dos enfermeiros, como forma 

de combate à inatividade física; 
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Meta 4: Que pelo menos 70% dos enfermeiros participem nas atividades relacionadas com 

a alimentação saudável.  

Indicador: % de enfermeiros que participam nas atividades relacionadas com a 

alimentação saudável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 4. Promover a discussão em torno da alimentação saudável, de modo a poderem 

realizar escolhas alimentares saudáveis; 
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6  - SELEÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

 

Através da seleção de estratégias pretende-se delinear o processo mais adequado para 

atingir os objetivos definidos e dessa forma inverter a tendência de evolução natural do 

problema de saúde identificado (Imperatori & Giraldes, 1993). 

A estratégia de saúde traduz “(…) o conjunto coerente de técnicas específicas organizadas 

com o fim de alcançar um determinado objectivo, reduzindo, assim, um ou mais problemas de 

saúde” (Imperatori & Giraldes, 1993, p. 87).  

Esta etapa do planeamento requer uma atenção minuciosa uma vez que é dela que depende 

o sucesso da implementação do projeto e a resposta adequada aos problemas e necessidades 

identificados, no entanto as opções estratégicas devem ter em consideração os custos 

associados, eventuais barreiras e obstáculos ao desenvolvimento do projeto, a pertinência, 

vantagens e desvantagens do mesmo (Tavares, 1990). 

Desta forma, as estratégias de intervenção selecionadas são as seguintes: 

 

1. Envolvimento da equipa multidisciplinar da UCC, através do agendamento de 

reuniões para apresentação do projeto e diagnóstico de situação dos enfermeiros do 

Centro de Saúde e posteriormente foi realizado o pedido de autorização à Enfermeira 

responsável pelo Centro de Saúde, local onde o projeto se desenvolveu. 

 

2. Recurso aos parceiros comunitários e pedido de colaboração dos mesmos, como é 

o caso da Enfermeira com Especialização na área de Saúde Materna e Obstetrícia e 

Nutricionista da URAP e Gabinete de Marketing da ULS do Centro de Saúde do Sul do 

País, através de reuniões que tiveram como intuito a apresentação do projeto, bem como 

a divulgação dos resultados obtidos. Para o efetivo envolvimento dos parceiros foi 

essencial apresentar os problemas e necessidades identificados, para que estes 

profissionais consigam incutir na população alvo uma mudança de comportamentos que 

visem a adoção de estilos de vida saudáveis. 
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3. Recurso a meios digitais, junto dos intervenientes, sendo uma estratégia utilizada como 

forma de apresentação e divulgação dos resultados obtidos e das atividades a 

desenvolver no âmbito do projeto. 

 

4. Realização de sessões de educação para a saúde, relacionadas com os estilos de vida 

saudáveis, nomeadamente nas áreas de intervenção sobre reeducação alimentar, prática 

de atividade física regular e gestão do stress no âmbito do projeto Bem te Quer - Cuidar 

de Quem Cuida.  

 

5. Monitorização do projeto de intervenção comunitária tendo por base as taxas de 

adesão e de satisfação às atividades planeadas no âmbito do projeto Bem te Quer - 

Cuidar de Quem Cuida, sendo uma estratégia indispensável para a monitorização da 

adesão dos enfermeiros às atividades e perceber o impacto do projeto neste grupo 

profissional.  

 

As estratégias apresentadas no âmbito deste projeto tiveram em consideração a previsão de 

todos os recursos envolvidos para a persecução do mesmo. 
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7  - ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS 

 

A elaboração de programas e projetos consiste na primeira parte da preparação operacional 

da intervenção, na qual se pretende explicitar as ações a desenvolver, tendo por base os 

objetivos propostos (Imperatori & Giraldes, 1993). 

As intervenções planeadas têm como objetivo desenvolver competências relacionadas com 

a adoção de um estilo de vida saudável. Com a adesão dos enfermeiros às atividades de 

consciência corporal e relaxamento, atividade física e alimentação saudável espera-se contribuir 

para a redução de stress, da inatividade física e de hábitos alimentares prejudiciais à saúde. As 

sessões para além de promoverem a adoção de estilos de vida saudáveis, fomentam a interação 

social e a coesão do grupo. 
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8  - PREPARAÇÃO DA EXECUÇÃO/EXECUÇÃO 

 

Na preparação da execução o planeamento das atividades deve ser suficientemente 

organizado e pormenorizado, o que facilita a determinação detalhada dos recursos necessários 

para a concretização do projeto e estabelece uma sequência lógica das atividades a desenvolver, 

de forma a evitar erros de calendarização ou acumulação de tarefas (Imperatori & Geraldes, 

1993).  

Esta etapa é essencial para a eficácia do projeto, uma vez que é através da mesma que se 

pretende “mostrar as inter-relações entre as diferentes atividades, evitar sobreposições, 

excessiva acumulação de tarefas em determinados períodos, visualizar entraves na execução, 

prever recursos, facilitar, em suma, a realização das atividades” (Imperatori & Giraldes, 1993, 

p. 149).  

Nesta fase do planeamento deve estar claramente expresso quais as entidades que estão 

envolvidas no projeto, a responsabilidade da execução de cada etapa e bem definido um 

calendário de execução e respetivo cronograma, referindo quais os responsáveis por cada 

atividade. Paralelamente nesta etapa deve-se incluir os custos estimados, de acordo com os 

recursos utilizados (Imperatori & Giraldes, 1993). 

As atividades planeadas foram desenvolvidas tendo em conta as estratégias selecionadas, 

e elaborado o cronograma (Apêndice II). 

 

Estratégia 1. Envolvimento da equipa multidisciplinar da UCC:  

Foram realizadas reuniões para apresentação do projeto e dos resultados obtidos, durante a 

fase do diagnóstico. Para o efeito é fundamental envolver a equipa multidisciplinar, ou seja, 

que todos os recursos humanos envolvidos tivessem conhecimento integral dos problemas e 

necessidades detetados no grupo de enfermeiros e dos objetivos e intervenções que se 

pretendiam desenvolver. 

 

 

 



          Bem te Quer - Cuidar de Quem Cuida: Promoção de Estilos de Vida Saudáveis dos Enfermeiros | 

______________________________________________________________________________________ 

 

nov-21 | Página 60 

 

Estratégia 2. Recurso aos parceiros comunitários e pedido de colaboração dos 

mesmos: 

Após o diagnóstico da situação foram planeadas reuniões para divulgação dos resultados 

obtidos, juntos dos parceiros comunitários, nomeadamente a Nutricionista e Enfermeira com 

Especialização na área de Saúde Materna e Obstetrícia da URAP e Gabinete de Marketing da 

ULS do Centro de Saúde do Sul do País. Para tal foi fundamental explicar aos parceiros 

comunitários, quais os problemas e necessidades identificadas no grupo em estudo, bem como 

os objetivos e intervenções a desenvolver no âmbito deste projeto. 

Foi realizada uma reunião com a Enfermeira Chefe do Centro de Saúde, de forma a solicitar 

as instalações e materiais para desenvolver as atividades de consciência corporal e relaxamento. 

As reuniões assumiram particular importância na medida em que foi possível constatar os 

recursos disponíveis, bem como o grau de envolvimento de cada parceiro. 

 As sessões de promoção da saúde foram planeadas pela responsável do projeto, desta 

forma conseguimos a colaboração da Enfermeira com Especialização na área de Saúde Materna 

e Obstetrícia da URAP, disponibilizando-se para realizar as sessões de consciência corporal e 

técnicas de relaxamento, de modo a melhorar os níveis e capacidade de gestão do stress. 

Paralelamente também partilhou com o grupo os exercícios que os enfermeiros podem 

desenvolver em casa, munindo os mesmos de ferramentas de autogestão do stress. 

A Nutricionista da URAP e o Gabinete de Marketing da ULS do Centro de Saúde 

mostraram interesse em colaborar na realização do folheto sobre a alimentação saudável. 

Nas reuniões estabelecidas com os parceiros no âmbito do projeto Bem te Quer - Cuidar 

de Quem Cuida foi determinado que estas atividades seriam desenvolvidas uma vez por semana. 

O agendamento das atividades foi realizado consoante a disponibilidade dos parceiros.  

• Foram agendadas três sessões sobre consciência corporal e relaxamento às sextas-feiras 

à tarde, a cargo da Enfermeira com Especialização na área de Saúde Materna e 

Obstetrícia; 

• Foram agendadas duas caminhadas para as terças-feiras à tarde, dirigidas pela 

responsável do projeto; 

• Foram agendadas atividades de reeducação alimentar, a cargo da responsável do projeto, 

em colaboração com a Nutricionista e o Gabinete de Marketing da ULS do respetivo 

Centro de Saúde. 
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Estratégia 3. Recurso a meios digitais: 

O início das atividades ficou marcada pela reunião de apresentação do projeto no dia 1 de 

junho de 2021 por via digital. Foi apresentado o diagnóstico de situação, bem como os 

problemas identificados e as necessidades saúde considerados prioritários. No final da 

apresentação foi solicitada a colaboração do grupo, no sentido de mencionarem, quais as 

atividades que gostariam de ver desenvolvidas, mediante as necessidades detetadas, havendo 

unanimidade e consenso entre o grupo. Neste sentido foram selecionadas as áreas de 

intervenção, alimentação, atividade física e stress, na qual as atividades desenvolvidas estão 

descritas no plano de atividades (Apêndice III). No dia 15 de junho de 2021 foi criado o grupo 

Bem te Quer na página do Whats App, que assinala o início das atividades desenvolvidas, sendo 

uma fonte de partilha de informação antes, durante e depois das atividades, promovendo a 

coesão entre o grupo. 

 

Estratégia 4. Realização de sessões de educação para a saúde: 

Foram distribuídas as atividades a desenvolver consoante cada área de intervenção, deste 

modo foi possível gerir os recursos e estruturar de forma minuciosa a preparação e realização 

das atividades planeadas. Com base nas necessidades detetadas, a realização das sessões de 

educação para a saúde nas áreas de intervenção da reeducação alimentar, atividade física regular 

e gestão de stress foram essenciais para promover estilos de vida saudáveis nos enfermeiros, 

fomentando igualmente a interação social, constituindo uma estratégia de combate ao 

isolamento social. O meio utilizado para a divulgação de todas as atividades mencionadas foi o 

grupo Bem te Quer da página do Whats App. 

- Relativamente às técnicas de consciência corporal e relaxamento, estas foram 

desenvolvidas em três sessões em parceria com a Enfermeira com Especialização na área de 

Saúde Materna e Obstetrícia da URAP, nos dias 18 e 25 de junho e 2 de julho de 2021. Os 

recursos utilizados para a concretização destas atividades foram:  

• Recursos físicos - sala de reuniões do Centro de Saúde do Sul do País; 

• Recursos materiais - colchões e computador; 

• Recursos humanos - Enfermeira com Especialização na área de Saúde Materna e 

Obstetrícia da URAP. 

- De forma a contribuir para o combate ao sedentarismo foram organizadas pela 

responsável do projeto duas caminhadas no mês de julho com a população alvo. Estas 

decorreram às terças-feiras à tarde, nos dias 6 e 13 de julho de 2021, sendo fundamental a 
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implementação da atividade física no seio do grupo de enfermagem. No âmbito desta atividade 

foi recomendado que os enfermeiros utilizassem roupa e calçado confortável para a prática de 

atividade física, levassem consigo uma mochila, com máscara, desinfetante, protetor solar, 

chapéu, sendo igualmente importante o reforço hídrico. A sessão prática foi dinamizada pela 

responsável do projeto. Foram percorridos 12 km, ida e volta, e a meio do percurso foi realizado 

um lanche saudável, sendo o mesmo suportado pela responsável do projeto. Estes lanches 

também são uma forma de reavaliar hábitos e dietas pouco saudáveis. Os recursos utilizados 

para a concretização das caminhadas foram:  

• Recursos materiais - lanche saudável (água, fruta, pão e queijo); 

• Recursos humanos - responsável pelo projeto. 

- Também se pretende a partilha de receitas e/ou dicas saudáveis no grupo Bem te Quer, da 

página do Whats App semanalmente, à quinta-feira, com início a 15 de julho de 2021, de forma 

a permitir que os enfermeiros adotem as orientações gerais das práticas alimentares saudáveis, 

bem como foi adotada esta via para divulgar o folheto sobre a alimentação saudável. Os recursos 

utilizados foram suportados na integra pela responsável do projeto, sendo eles: 

• Recursos materiais - computador, internet, rede social da página do Whats App; 

• Recursos humanos - responsável pelo projeto, Nutricionista da URAP e Gabinete de 

Marketing da ULS. 

 

Estratégia 5. Monitorização do projeto de intervenção comunitária tendo por base as 

taxas de adesão e de satisfação às atividades planeadas no âmbito do projeto Bem te Quer 

- Cuidar de Quem Cuida: 

A avaliação da implementação do projeto é uma preocupação desde o início, pelo que foi 

feita a avaliação segundo indicadores de processo e atividade, uma vez que os resultados 

alcançados mediante as estratégias definidas e intervenções selecionadas só reproduzirão efeito 

a médio e longo prazo. Desta forma foram avaliadas as taxas de adesão dos enfermeiros às 

sessões e atividades desenvolvidas, bem como foi aplicado um Questionário de Satisfação 

(Apêndice IV) no final do período de estágio, de forma a avaliar a recetividade dos enfermeiros 

ao projeto e a satisfação com o mesmo. 
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9  - AVALIAÇÃO DO PROJETO  

 

A última etapa do planeamento em saúde consiste na avaliação do projeto, sendo esta uma 

comparação entre “(…) algo com um padrão ou modelo (…)” tendo por base “(…) uma 

finalidade operativa que é corrigir ou melhorar”. Nesta análise compara-se os ganhos 

alcançados, através das atividades, com a situação inicial e com os objetivos e metas (Imperatori 

& Giraldes, 1993, p. 173). 

Neste sentido, após a implementação do projeto de intervenção comunitária procede-se à 

sua avaliação, tendo por base os objetivos estabelecidos. A avaliação é uma fase imprescindível 

e relevante do projeto, uma vez que permite extrair importantes conclusões sobre as atividades 

desenvolvidas.  

No entanto, é essencial para a avaliação do projeto, estabelecer instrumentos de medida, os 

indicadores, que poderão ser de atividade ou execução e de resultado ou impacto (Imperatori & 

Giraldes, 1993). Deste modo, será efetuada a avaliação do projeto Bem te Quer - Cuidar de 

Quem Cuida incidindo sobre os objetivos específicos traçados e as atividades programadas, 

através dos indicadores e metas. 

 

 

9.1 - AVALIAÇÃO DOS OBJETIVOS 

 

O projeto Bem te Quer - Cuidar de Quem Cuida teve como finalidade promover os estilos 

de vida saudáveis dos enfermeiros, sendo criado para o efeito o grupo Bem te Quer, sendo um 

meio de divulgação, partilha de informação e eventos nas áreas da alimentação, atividade física 

e stress. 

A calendarização das atividades e a gestão dos recursos humanos envolvidos neste projeto 

permitiu planificar as atividades, manter a regularidade das sessões, o que promoveu a adesão 

e a motivação por parte dos enfermeiros. 

Desta forma os objetivos específicos foram atingidos, pelo que a Tabela 1 apresenta os 

objetivos e metas deste projeto. A avaliação dos indicadores encontra-se descrita no Apêndice 

V. 
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Tabela 1 - Avaliação dos objetivos do projeto Bem te Quer - Cuidar de Quem Cuida 

 

Objetivos Intervenções Indicadores Metas 

 

Avaliação 

 

1. Contribuir para a 

integração dos 

enfermeiros nas 

atividades do projeto Bem 

te Quer - Cuidar de Quem 

Cuida, através da criação 

do grupo Bem te Quer da 

página do Whats App. 

 

 

Criação do grupo 

Bem te Quer. 

 

% de 

enfermeiros 

que visitaram 

o grupo Bem 

te Quer da 

página do 

Whats App. 

 

80% 

 

95% 

Atingido 

 

 

 

2. Desenvolver nos 

enfermeiros 

competências para a 

gestão de stress, através 

de técnicas de 

consciência corporal e 

relaxamento. 

 

Realização de 

sessões sobre 

consciência 

corporal e 

relaxamento. 

 

% de 

enfermeiros 

que integram 

as atividades 

de 

consciência 

corporal e 

relaxamento. 

 

70% 

 

88,9% 

Atingido 

 

 

 

3. Promover a adesão à 

prática de atividade física 

dos enfermeiros, como 

forma de combate à 

inatividade física. 

 

Realização de 

caminhadas; 

Realização de 

lanche saudável. 

 

% de 

enfermeiros 

que 

frequentam as 

atividades 

relacionadas 

com o 

exercício 

físico. 

 

30% 

 

50% 

Atingido 
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Objetivos Intervenções Indicadores Metas Avaliação 

 

4. Promover a discussão 

em torno da alimentação 

saudável, de modo a 

poderem realizar escolhas 

alimentares saudáveis. 

 

Realização de 

folheto informativo 

sobre a alimentação 

saudável; 

Confeção de 

receitas saudáveis; 

Partilha de folheto e 

fotografias das 

receitas saudáveis 

no grupo Bem te 

Quer da página do 

Whats App. 

 

 

% de 

enfermeiros 

que 

participam 

nas atividades 

relacionadas 

com a 

alimentação 

saudável. 

 

70% 

 

90% 

Atingido 

 

Da análise dos objetivos é possível apurar que: 

• Objetivo 1: Atingido. Foi criado no dia 15 de junho de 2021, o grupo Bem te Quer da 

página do Whats App, sendo visitada por 95% dos enfermeiros convidados, face à meta 

estabelecida de 80%, sendo um meio fácil e prático de partilha, divulgação de informação 

relacionada com as sessões a decorrer no âmbito dos estilos de vida saudáveis. Foram 

partilhadas no grupo as fotografias das sessões realizadas, antes, durante e no final das mesmas, 

como forma de incentivo, partilha e registo das atividades.   

• Objetivo 2: Atingido, uma vez que a taxa de adesão dos enfermeiros às sessões de 

consciência corporal e relaxamento foi de 88,9% face à meta que era de 70%. Esta atividade foi 

bem aceite pelo grupo, e revelou-se um meio de partilha e de convívio. O stress é um dos 

problemas detetados nos enfermeiros, e as técnicas consciência corporal e relaxamento são uma 

ferramenta indispensável de combate ao stress, que afeta a saúde física e mental dos 

enfermeiros. Neste sentido as sessões permitiram que os enfermeiros conhecessem e 

explorassem o seu corpo, bem como realizassem exercícios de relaxamento, paralelamente as 

sessões muniram este grupo de um conjunto de exercícios que podem desenvolver no seu dia a 

dia, com evidentes ganhos em saúde. As sessões de consciência corporal e relaxamento com 
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vista à gestão do stress foram dirigidas pela Enfermeira com Especialização na área de Saúde 

Materna e Obstetrícia, que é reconhecida pelo grupo, sendo um fator que contribuiu para a 

adesão a esta atividade. A responsável do projeto esteve presente no decurso das sessões. 

• Objetivo 3: Atingido, uma vez que a taxa de adesão dos enfermeiros às caminhadas foi 

de 50%. As caminhadas foram dirigidas pela responsável do projeto, sendo percorrida em cada 

sessão, no total de ida e volta, 12 Km. A meio do percurso foi feita uma pausa para um lanche 

saudável, sendo que esta atividade foi bem aceite pelo grupo, para além dos benefícios para a 

saúde, também promoveu o convívio social e a coesão entre o grupo, fora do contexto laboral. 

• Objetivo 4: Atingido, uma vez que a taxa de adesão às atividades planeadas sobre a 

alimentação saudável foi de 90%. Foi elaborado pela responsável do projeto, com a colaboração 

da Nutricionista da URAP e do Gabinete de Marketing da ULS um folheto sobre a alimentação 

saudável denominado Alimentação e Saúde (Apêndice VI), na qual foi divulgado no grupo Bem 

te Quer da página do Whats App no dia 15 de julho de 2021. Neste folheto são abordados os 

princípios da Dieta Mediterrânica, de forma a contribuir para uma mudança de comportamentos 

sobre hábitos e comportamentos de risco relativos a esta temática. Para além deste folheto foi 

lançado um desafio aos enfermeiros, na qual deveriam confecionar semanalmente uma refeição 

saudável, das seis receitas propostas pela responsável do grupo (prato de entrada, peixe, carne, 

vegetariano, sopa ou sobremesa). Após a sua confeção deveriam publicar no grupo Bem te Quer 

da página do Whats App. Em alternativa também podiam confecionar outras receitas saudáveis 

à escolha e publicar no grupo. No grupo Bem te Quer é possível partilhar dúvidas, ideias e 

saberes relacionados com a alimentação saudável, sendo um meio rápido de chegar à população 

alvo. 

 

 

9.2 - AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

 

O projeto foi implementado de forma a dar resposta às necessidades encontrados no grupo 

de enfermeiros de um Centro de Saúde. Foram realizadas reuniões no sentido de apresentar e 

divulgar os resultados obtidos aquando do diagnóstico de situação, bem como apresentar o 

projeto aos parceiros comunitários e ao grupo de enfermeiros que integraram o mesmo. 

No âmbito do projeto foram realizadas três sessões de consciência corporal, duas atividades 

relacionadas com o exercício físico, nomeadamente as caminhadas e atividades de promoção 
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de hábitos alimentares saudáveis, através de realização de folheto sobre a alimentação saudável 

e estímulo à confeção de refeições igualmente saudáveis. 

Tanto os parceiros como os intervenientes consideraram pertinente a implementação do 

projeto, uma vez que consciencializa para hábitos e comportamentos inadequados e estimula à 

adoção de estilos de vida saudáveis no seio dos enfermeiros, paralelamente também foi 

considerado pelo grupo uma forma de convívio e coesão. Os enfermeiros mantiveram-se 

motivados, interessados e consideraram que é importante a continuação das atividades 

constantes neste projeto. 

Os enfermeiros que frequentaram as atividades do projeto Bem te Quer - Cuidar de Quem 

Cuida foram questionados em relação à satisfação do projeto, através da aplicação de um 

Questionário de Satisfação elaborado pela responsável do projeto. Desta forma foram realizadas 

seis questões de resposta fechada, sendo o seu preenchimento voluntário, anónimo e 

confidencial. Os resultados obtidos são apresentados em seguida (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Resultados do Questionário de Satisfação 

 

Questão Respostas omissas Resultados 

 

1. A participação nas atividades do 

projeto suscitou-lhe satisfação?  

 

 

0 

Sim – 100% 

Não – 0% 

 

2. Considera que as atividades do 

projeto contribuíram para o seu 

bem-estar?  

 

 

0 

Sim – 100% 

Não – 0% 

 

3. Todas as atividades em que 

participou corresponderam à sua 

expectativa? 

 

 

0 

Sim – 100% 

Não – 0% 
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Questão Respostas omissas Resultados 

 

4. Das atividades em que participou, 

qual aquela que obteve mais 

satisfação? 

 

 

0 

Alimentação – 10% 

 

Atividade Física 

(Caminhada) – 10% 

Consciência corporal 

e relaxamento – 80% 

 

 

5. Considera que as atividades 

relacionadas com a Alimentação, 

Atividade Física, Consciência 

Corporal e Relaxamento deveriam 

de ser implementadas no seu 

serviço?  

 

 

0 

Sim – 100% 

Não – 0% 

 

6. Aconselharia os seus colegas a 

participarem nestas atividades?  

 

 

0 

Sim – 100% 

Não – 0% 

 

De acordo com os dados obtidos, as atividades desenvolvidas no decorrer do projeto foram 

do agrado dos participantes. 

Todos os participantes consideram que as atividades proporcionaram satisfação, 

contribuíram para o seu bem-estar e corresponderam às suas expectativas. 

Relativamente às atividades desenvolvidas, a que proporcionou maior satisfação foi a de 

consciência corporal e relaxamento (80%). As atividades desenvolvidas sobre a alimentação e 

exercício físico reuniram a mesma percentagem quanto à preferência dos participantes (10% 

cada). 

Dos resultados obtidos também foi possível verificar que existe unanimidade (100%) 

quanto à implementação das atividades de consciência corporal e relaxamento, exercício físico 

e alimentação no serviço destes enfermeiros.  



          Bem te Quer - Cuidar de Quem Cuida: Promoção de Estilos de Vida Saudáveis dos Enfermeiros | 

______________________________________________________________________________________ 

 

nov-21 | Página 69 

 

Por fim, todos os enfermeiros inquiridos responderam afirmativamente à questão sobre se 

aconselhariam os seus colegas a participar nas atividades do projeto, podendo indicar que os 

enfermeiros gostaram das ações desenvolvidas no projeto Bem te Quer - Cuidar de Quem 

Cuida. 

A maioria dos projetos visam a população em geral, havendo uma minoria de projetos 

dirigidos para aqueles que cuidam do próximo. O projeto foi desenvolvido a pensar nos 

enfermeiros que precisam, igualmente de ser cuidados. A pandemia causada pela Covid 19 

levou ao aumento da carga horária dos enfermeiros, sendo o stress uma das dificuldades diárias 

que este grupo tem de enfrentar em contexto laboral. Para além das técnicas aprendidas, as 

sessões permitiram o convívio e a união do grupo, tal como as caminhadas e as intervenções 

realizadas sobre a alimentação. Tanto o grupo de enfermeiros do estudo, como os parceiros 

consideraram gratificante a implementação do projeto, bem como manter a regularidade das 

atividades. 

Posto isto, é expectável que sejam implementadas no serviço as sessões de consciência 

corporal e relaxamento, alimentação saudável e caminhadas alargando a todos os funcionários 

desta instituição, que para além dos benefícios para a saúde, promove o convívio entre estes 

profissionais. 
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10 - REFLEXÃO SOBRE AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

Com o passar de tempo temos assistido ao aumento da esperança média de vida que muito 

se deve aos avanços da ciência que tem proporcionado descobertas que permitem que tal feito 

seja possível. Contudo, aliado à esperança média de vida surgem doenças crónicas não 

transmissíveis, fruto de vários fatores, dos quais os estilos de vida pouco saudáveis, lançando 

novos desafios à enfermagem, o que requer que haja necessidade de adquirir novos 

conhecimentos, bem como aprofundar aqueles, já adquiridos anteriormente. 

Independentemente da área de Especialização em Enfermagem existem competências 

comuns assentes em quatro domínios: Responsabilidade profissional, ética e legal, Melhoria 

contínua da qualidade, Gestão dos cuidados e Desenvolvimento das aprendizagens 

profissionais, descritas no Regulamento n.º 140/2019 de 6 de fevereiro da Ordem dos 

Enfermeiros de 2019. 

“São as competências, partilhadas por todos os enfermeiros especialistas, 

independentemente da sua área de especialidade, demonstradas através da sua 

elevada capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados e, ainda, através 

de um suporte efetivo ao exercício profissional especializado no âmbito da formação, 

investigação e assessoria.” (Regulamento n.º 140/2019 de 6 de fevereiro da Ordem 

dos Enfermeiros, 2019, p. 4745) 

As atividades desenvolvidas no âmbito do estágio e do projeto permitiram a aquisição de 

competências comuns do Enfermeiro Especialista.  

No domínio das competências comuns do Enfermeiro Especialista - Responsabilidade 

profissional, ética e legal foi adotada uma postura profissional assente no respeito pelos direitos 

humanos, sendo que as atividades e decisões práticas tiveram em consideração as crenças e 

valores das pessoas. A privacidade, confidencialidade e segurança da informação recolhida 

foram salvaguardadas. Foi explicado aos participantes o cariz do projeto, promovendo a 

participação informada e livre, sendo-lhes apresentado o consentimento informado. Desta 

forma, considera-se atingida esta competência. 

No domínio das competências comuns do Enfermeiro Especialista - Melhoria contínua da 

qualidade foram desenvolvidas competências e aptidões no que diz respeito à análise e 

planeamento estratégico, tendo por base a segurança dos indivíduos e comunidades, de forma 
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a desenvolver competências para projetos futuros, com vista à melhoria contínua da qualidade. 

Desde o início da carreira profissional houve a necessidade de atualização, através da formação 

contínua, que permite adquirir novos conhecimentos, aprofundar e aperfeiçoar os já existentes, 

sendo fundamental o conhecimento da pessoa sobre uma perspetiva holística, adequando os 

melhores cuidados perante os problemas identificados. Neste sentido, a procura da excelência 

dos cuidados prestados, bem como a melhoria da qualidade dos mesmos foram dois requisitos 

fundamentais para o exercício da atividade profissional. 

No domínio das competências comuns do Enfermeiro Especialista - Gestão dos cuidados 

foram adquiridas competências, uma vez que durante a prestação de cuidados foram garantidas 

a segurança e qualidade das tarefas delegadas. Para o efeito foi necessário otimizar a resposta 

da equipa de enfermagem e articular com a equipa multidisciplinar, bem como orientar e 

supervisionar as tarefas delegadas, tendo em consideração que se deve adequar os recursos 

existentes às necessidades. A estruturação do projeto contemplou a continuidade dos cuidados 

com qualidade e segurança das tarefas pré-estabelecidas. Consideram-se atingidas as 

competências neste domínio.             

No domínio das competências comuns do Enfermeiro Especialista - Desenvolvimento das 

aprendizagens profissionais, a praxis clínica foi suportada por conhecimentos devidamente 

sustentados, atualizados, científicos e sólidos, que permitiram aprofundar os conhecimentos 

que fundamentam a prática, permitindo desta forma, a melhoria das relações terapêuticas 

individuais e de grupo, bem como a assertividade junta da equipa multidisciplinar interveniente 

neste projeto. Considera-se atingida a competência. 

A Ordem dos Enfermeiros contempla a existência de Enfermeiros Especialistas, sendo que 

a especialização surge da necessidade de aprofundar os conhecimentos numa determinada área 

da enfermagem, que lhe permite intervir a nível dos cuidados de saúde primários, secundários 

e terciários (Regulamento n.º 348/2015 de 19 de junho da Ordem dos Enfermeiros, 2015). 

“Cada comunidade deverá ter um enfermeiro especialista em enfermagem 

comunitária e de saúde pública que realize a avaliação do seu estado de saúde, a 

elaboração de projetos adequados às necessidades detectadas, a implementação de 

intervenções e a consequente monitorização e avaliação visando a sua capacitação, 

cooperando na vigilância epidemiológica, de modo a produzir indicadores 

pertinentes à tomada de decisão.” (Regulamento n.º 348/2015, de 19 de junho da 

Ordem dos Enfermeiros, 2015, p. 16482) 

O Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública desempenha 

um papel preponderante nos cuidados de saúde primários, uma vez que detém conhecimentos 

e competências específicas que lhe permitem prestar cuidados de acordo com as necessidades 
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detetadas na população alvo. No caso específico dos enfermeiros do Centro de Saúde do Sul do 

País, as necessidades detetadas estão relacionadas com os estilos de vida, tendo sido 

desenvolvidas estratégias para promover a capacitação dos enfermeiros para a adoção de estilos 

de vida saudáveis. 

De acordo com as competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública, este “Estabelece, com base na metodologia do Planeamento 

em Saúde, a avaliação do estado de saúde de uma comunidade”; “Contribui para o processo de 

capacitação de grupos e comunidades”; “Integra a coordenação dos Programas de Saúde de 

âmbito comunitário e na consecução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde.” e “Realiza e 

coopera na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico” (Regulamento n.º 348/2015 

de 19 de junho da Ordem dos Enfermeiros, 2015, p. 16482). 

Com a realização deste projeto foi possível mobilizar competências específicas do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública de acordo com o 

Regulamento n.º 140/2019 de 6 de fevereiro de 2019.  

Relativamente à primeira competência específica do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública - Estabelece, com base na metodologia do 

Planeamento em Saúde, a avaliação do estado de saúde de uma comunidade, pode-se afirmar 

que esta competência foi atingida, através da implementação do projeto Bem te Quer - Cuidar 

de Quem Cuida. No decurso do estágio foram mobilizadas competências que permitiram 

realizar o diagnóstico de situação dos enfermeiros de um Centro de Saúde do Sul do País, e 

com base nos resultados obtidos, estabelecer prioridades e objetivos, delinear estratégias e 

intervenções, bem como planear e executar um projeto de intervenção comunitária e por fim 

proceder à sua avaliação. 

Em relação à segunda competência específica do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública - Contribui para o processo de capacitação de grupos e 

comunidades, o Enfermeiro Especialista contribui para o processo de capacitação de grupos e 

comunidades, através da liderança com vista a capacitação de grupos e comunidades na 

consecução de projetos de saúde e para o exercício da cidadania. Esta segunda competência foi 

atingida, uma vez que foi definido como objetivo geral promover a capacitação dos Enfermeiros 

de um Centro de Saúde do Sul do País, para a adoção de estilos de vida saudáveis, através das 

atividades do projeto Bem te Quer - Cuidar de Quem Cuida, que foram dirigidas para as áreas 

de gestão de stress, prática de atividade física e alimentação saudável. Durante o estágio e na 

fase de implementação do projeto foi demonstrada a capacidade de liderança e de mobilização 
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de parceiros comunitários para a promoção dos estilos de vida saudáveis destes enfermeiros. 

Com a pandemia da Covid 19 surgiram várias limitações, nomeadamente devido à 

impossibilidade de se reunir muitas pessoas no mesmo espaço físico, logo a capacidade de 

liderança e conhecimento dos meios digitais permitiram que a divulgação dos resultados obtidos 

na fase de diagnóstico, bem como a apresentação do projeto e divulgação das intervenções 

fossem efetuadas com recurso a meios digitais. Apesar do projeto Bem te Quer - Cuidar de 

Quem Cuida no âmbito da promoção dos estilos saudáveis dos enfermeiros não ter sido a 

primeira opção, foi sem dúvida um desafio para conhecer as características desta população, 

através do diagnóstico de situação, perceber quais os seus reais problemas e necessidades e 

poder intervir de forma mais eficaz e eficiente, promovendo hábitos e comportamentos 

saudáveis, com evidentes ganhos em saúde. Até então, não havia nenhum projeto de cariz 

comunitário desenvolvido nesta instituição com enfermeiros, que levou à aceitação e à adesão 

por parte deste grupo. 

De acordo com a terceira competência específica do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública - Integra a coordenação dos Programas de Saúde 

de âmbito comunitário e na consecução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde, esta insere-

se nos Programas de Saúde Prioritários - Metas de Saúde 2020, plataforma para a Prevenção e 

Gestão das Doenças Crónicas. Os estilos de vida estão na base da maioria das doenças crónicas 

não transmissíveis, pelo que a coordenação dos Programas de Saúde foi realizada em 

articulação com os objetivos descritos no Plano Nacional de Saúde, sendo demonstrado através 

das atividades planeadas e desenvolvidas nas áreas de gestão de stress, promoção da atividade 

física e incentivo à alimentação saudável dos enfermeiros. Considera-se esta competência 

atingida. 

A quarta competência específica do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária 

e de Saúde Pública - Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico, 

foi possível atingir através da monitorização da saúde do grupo de enfermeiros, onde se 

desenvolveu o projeto de intervenção, na qual foram usadas técnicas estatísticas de análise e 

tratamento de dados produzidos e realizada a respetiva interpretação.  

“Na procura permanente da excelência no exercício profissional, o Enfermeiro Especialista 

em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública ajuda os grupos/comunidades a alcançarem o 

máximo potencial de saúde” (Regulamento n.º 348/2015, de 19 de junho da Ordem dos 

Enfermeiros, 2015, p. 16483). 
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O projeto de intervenção comunitária foi desenvolvido com base no Regulamento de 

competências comuns do Enfermeiro Especialista e no Regulamento de competências 

específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública. 

Segundo o Decreto-Lei nº 115/2013 de 7 de agosto de 2013 emitido pelo Ministério da 

Educação e Ciência, o grau de Mestre pode ser atribuído numa determinada especialização, a 

quem conseguir aplicar conhecimentos de compreensão e de resolução de problemas em 

diversos contextos; a quem tiver capacidade de integrar conhecimentos e com base em questões 

complexas, desenvolver soluções; a quem conseguir transmitir as suas conclusões e 

conhecimentos e raciocínios que lhes estão associados; e a quem adquirir competências que lhe 

permitam uma aprendizagem ao longo do seu percurso de vida, de forma orientada ou 

autónoma.  

Todas as atividades e estratégias definidas ao longo do estágio final, contribuíram para 

aquisição de competências do grau de Mestre, pelo que se considera as mesmas atingidas. 

A primeira competência - Demonstra competências clínicas na conceção, na prestação, na 

gestão e na supervisão dos cuidados de enfermagem, numa área especializada: O estágio final foi 

realizado de acordo com Regulamento de competências comuns do Enfermeiro Especialista e no 

Regulamento de competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública, pelo que todas as estratégias desenvolvidas, tiveram por base os 

principais problemas de saúde detetados e a capacitação da população alvo. Neste sentido foram 

adquiridas competências clínicas de conceção, prestação, gestão e supervisão dos cuidados de 

enfermagem na área de especialização de Enfermagem Comunitária e Saúde Pública. 

A segunda competência - Inicia, contribui, desenvolve e dissemina investigação para 

promover a prática de enfermagem baseada na evidência: A realização e implementação do 

projeto de intervenção comunitária contribuiu para a disseminação da investigação 

relativamente aos estilos de vida dos enfermeiros, sendo que os hábitos e comportamentos de risco 

estão na base das doenças crónicas não transmissíveis, que afetam a saúde de milhares de pessoas. 

De forma dar visibilidade ao projeto de intervenção comunitária, foi realizado um artigo de 

investigação intitulado Estilos de Vida dos Enfermeiros de um Centro de Saúde do Sul do País 

(Apêndice VII), tendo por base a evidência científica.  

A terceira competência - Tem capacidade para integração de conhecimentos, tomadas de 

decisão e gestão de situações complexas, com ponderação sobre as implicações e as 

responsabilidades éticas, profissionais e sociais: Ao longo do estágio final, foram prestados 

cuidados de enfermagem e planeadas as atividades do projeto, tendo em consideração as normas 
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e regras emanadas pela DGS, relativamente à Covid 19. Foi feito recurso aos meios digitais 

como forma de apresentação do projeto, divulgação dos resultados e atividades, bem como 

espaço dinamizador das atividades planeadas. A prestação de cuidados e as atividades 

desenvolvidas tiveram em conta os recursos e materiais disponíveis, pelo que as estratégias 

selecionadas tiveram por base o respeito, interesse, valores e crenças dos participantes, bem como 

as responsabilidades éticas, profissionais e sociais.  

A quarta competência - Realiza desenvolvimento autónomo de conhecimentos, aptidões e 

competências ao longo da vida: Ao longo da atividade profissional, a procura por novos 

conhecimentos ou atualizações tem sido uma preocupação constante, sendo evidenciada através 

da procura pela formação académica e profissional. A formação é essencial para o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das práticas em enfermagem, pelo que a frequência no 

mestrado incutiu a necessidade de procura da mais recente evidência científica. O título de 

Mestre conduz a uma maior responsabilidade profissional e a busca pela excelência dos 

cuidados será uma premissa ao longo da atividade profissional. 

A quinta competência - Participa de forma proativa em equipas e em projetos em contextos 

multidisciplinares e intersectoriais: Foi elaborado e implementado o projeto Bem te Quer - 

Cuidar de Quem Cuida, que demonstra uma atitude proactiva, desde a conceção até à fase de 

implementação do mesmo. Para o efeito foi necessário criar parcerias, mobilizar recursos para 

a persecução deste projeto de intervenção comunitária, tendo presente que o esforço, dedicação 

e disponibilidade contribuíram em prol de melhores cuidados de enfermagem, nos diferentes 

contextos multidisciplinares, com vista à promoção da saúde dos enfermeiros.  

A sexta competência - Realiza análise diagnóstica, planeamento, intervenção e avaliação 

na formação dos pares e de colaboradores, integrando a formação, a investigação e as políticas 

de saúde em geral e da enfermagem em particular: Esta competência foi atingida através da 

aquisição e das ações desenvolvidas no âmbito das competências comuns do Enfermeiro 

Especialista, bem como das competências específicas do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública. 

A sétima competência - Evidencia competências comuns e específicas do Enfermeiro 

Especialista, na sua área de especialidade: As atividades desenvolvidas durante o estágio final 

na UCC contribuíram para atingir esta competência. 

De acordo com o descrito podemos afirmar que foram mobilizadas e adquiridas as 

competências inerentes ao enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde 
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Pública possibilitando o crescimento profissional, que se reflete numa prestação de cuidados 

diferenciada daquela que foi desenvolvida ao longo do seu percurso profissional.  
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CONCLUSÃO 

 

Com o passar dos anos tem-se verificado um aumento gradual da esperança média de 

vida, não só devido ao avanço da ciência, mas também pelas sucessivas reformas no sistema de 

saúde, que muito contribuiu para a melhoria dos cuidados de saúde (Serviço Nacional de Saúde, 

2018). 

Aliada ao aumento da esperança média de vida surgem as doenças crónicas não 

transmissíveis, fruto de hábitos e comportamentos adotados ao longo do ciclo de vida que, 

concomitantemente com outros determinantes da saúde, afetam a saúde individual com impacto 

a nível socioeconómico de cada país (Serviço Nacional de Saúde, 2018). Os estilos de vida não 

devem ser considerados como resultado única e exclusivamente das escolhas individuais, uma 

vez que podem ser influenciados e condicionados pela estrutura socioeconómica, política, 

cultural e ambiental (Almeida et al., 2018). 

Numa perspetiva não só centrada na doença, os líderes mundiais têm vindo a constatar 

perante as inúmeras investigações nesta área, que devemos atuar na promoção da saúde, através 

da capacitação comunitária, bem como num conjunto de medidas políticas que visem melhorar 

a qualidade de vida e prevenir as doenças crónicas não transmissíveis (Serviço Nacional de 

Saúde, 2018).  

A DGS sublinha que para obter ganhos em saúde tem de se intervir nos vários 

determinantes de forma sistémica, sistemática e integrada, de forma a responder aos principais 

problemas de saúde da população portuguesa, através de políticas de promoção da saúde. Neste 

sentido, os Programas de Saúde Prioritários - Metas de Saúde 2020, definem a promoção da 

alimentação saudável, da atividade física e da saúde mental, como uns dos principais programas 

que carecem de intervenção prioritária (DGS, 2020c). 

Através dos resultados obtidos no diagnóstico de situação, foi possível estabelecer a 

correlação com os estudos anteriormente realizados nesta área e identificar que os enfermeiros 

adotam estilos de vida inadequados. Tornou-se evidente que a prioridade era intervir junto 

desses enfermeiros. Neste sentido, foi elaborado o projeto Bem te Quer - Cuidar de Quem Cuida 

com a finalidade de consciencializar os enfermeiros de que os estilos de vida adotados são 
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inadequados, colocando em risco a sua saúde e qualidade de vida, e com o objetivo geral de 

promover a capacitação dos enfermeiros de um Centro de Saúde do Sul do País para a adoção 

de estilos de vida saudáveis, através das atividades do projeto Bem te Quer - Cuidar de Quem 

Cuida, sendo fundamental motivar este grupo a adotar hábitos e comportamentos saudáveis, 

com evidentes ganhos em saúde.         

A realização do presente relatório pretendeu demonstrar de forma minuciosa todas as 

etapas, desde a conceção até à fase de implementação do projeto de intervenção comunitária, 

que foi desenhado de acordo com a metodologia do planeamento em saúde. Foram descritos os 

principais problemas e necessidades detetadas no diagnóstico de situação e determinadas as 

prioridades de intervenção. De acordo com os problemas detetados, as principais necessidades 

estão relacionadas com a alimentação, atividade física e stress, sendo essencial que as 

atividades realizadas no âmbito do projeto, assumam um caráter de regularidade, promovendo 

a saúde individual e o convívio entre o grupo.  

O relatório evidencia as estratégias definidas e as intervenções desenvolvidas com vista 

a atingir os objetivos fixados no âmbito deste projeto de intervenção. Para o efeito foi fulcral o 

envolvimento dos parceiros comunitários, através da parceria com Enfermeira Chefe do Centro 

de Saúde do Sul do País para disponibilizar um espaço físico que permitisse realizar as sessões 

de consciência corporal e relaxamento, dinamizadas pela Enfermeira com Especialização na 

área de Saúde Materna e Obstetrícia da URAP. A parceria realizada com a Nutricionista da 

URAP e o Gabinete de Marketing da ULS foi igualmente imprescindível para a elaboração do 

folheto sobre a alimentação saudável. 

A educação para a saúde foi a estratégia encontrada para consciencializar os enfermeiros 

para a importância de adotarem estilos de vida saudáveis, no âmbito da alimentação saudável, 

da atividade física regular e de técnicas de autogestão do stress, sendo que todas as atividades 

implementas promoveram a coesão e a interação do grupo. Optou-se por sessões teórico-

práticas nas variáveis alimentação e stress e por atividades de caráter prático para a atividade 

física. Os recursos humanos, nomeadamente as parcerias estabelecidas, foram reconhecidas 

pelo grupo, o que promoveu igualmente a adesão e a satisfação com estas atividades. 

Relativamente aos objetivos do projeto Bem te Quer - Cuidar de Quem Cuida, foi criado 

o grupo Bem te Quer da página do Whats App, para a qual foram convidados todos os 

enfermeiros do Centro de Saúde onde se desenvolveu o projeto, sendo fundamentalmente um 

espaço dinâmico de partilha e de registo das atividades com recurso a fotografias, promovendo 

o convívio, a partilha de ideias e saberes. Todas as atividades desenvolvidas neste projeto foram 
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divulgadas com recurso ao grupo Bem te Quer, sendo uma forma rápida de chegar à população 

alvo. 

As atividades desenvolvidas contribuíram para a promoção da capacitação dos 

enfermeiros para adquirirem hábitos alimentares saudáveis, contemplarem na sua rotina diária 

a prática de atividade física e foi ainda facultado um conjunto de ferramentas que lhes permitiu 

realizar a gestão do stress no seu dia a dia.  

Relativamente ao stress, as sessões tiveram a colaboração da Enfermeira com 

Especialização na área de Saúde Materna e Obstetrícia da URAP, sendo estruturadas em duas 

partes: a de consciência corporal e a de relaxamento. O objetivo foi a capacitação dos 

enfermeiros para adquirirem conhecimentos sobre exercícios de autogestão do stress e 

conseguirem conhecer o seu próprio corpo, como ele funciona e quais as suas limitações 

e condições físicas, tanto interna como externamente. 

O objetivo da implementação de sessões relacionadas com o exercício físico, através de 

caminhadas, foi incutir no grupo a prática de atividade física regular, com benefícios para saúde 

e promover o convívio entre os seus elementos. 

No que respeita à alimentação foi criado um folheto sobre a alimentação saudável em 

colaboração com a Nutricionista da URAP e o Gabinete de Marketing da ULS, cujo objetivo 

foi consciencializar os enfermeiros para a necessidade de adquirirem hábitos alimentares 

saudáveis com benefício para a sua saúde. Paralelamente foi lançado o desafio de 

confecionarem receitas saudáveis, que levou à criatividade e partilha entre o grupo. 

A avaliação dos objetivos permitiu refletir sobre o impacto da implementação do projeto 

no grupo de enfermeiros. As sessões realizadas decorreram consoante o que havia sido 

previamente planeado e acordado com todos os intervenientes. A avaliação do projeto permitiu 

concluir que foi bem aceite e do agrado dos enfermeiros, refletindo-se através da taxa de adesão 

e do nível de satisfação de todos os intervenientes, bem como no feedback positivo dos parceiros 

envolvidos. As sessões desenvolvidas promoveram a capacitação e a interação entre o grupo. 

A realização do projeto permitiu consolidar conhecimentos adquiridos ao longo do 

mestrado e desenvolver as competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública, criando as condições necessárias para a obtenção do título de 

especialista nesta área e do grau de Mestre com a discussão pública deste relatório. 

Os principais constrangimentos para a concretização deste projeto estiveram relacionados 

com a Covid 19, dadas as limitações que a pandemia trouxe. Assim as atividades planeadas 

tiveram em consideração a segurança dos intervenientes, de acordo com as normas e orientações 
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emanadas pela DGS. Neste sentido, tendo em conta ao reduzido espaço físico, foram realizadas 

três sessões de consciência corporal e relaxamento, com menor número de elementos, 

garantindo que cada enfermeiro pudesse participar numa das sessões planeadas. Relativamente 

à atividade da alimentação saudável, optou-se pela confeção de receitas saudáveis e partilha no 

grupo Bem te Quer da página do Whats App, sendo uma alternativa para evitar os contactos 

entre o grupo.  

A avaliação realizada e a aceitação que o projeto teve permite-nos pensar que ele possa, 

futuramente, ser alargado a outros profissionais do Centro de Saúde do Sul do País. Para o efeito 

será necessário estabelecer outras parcerias que possam disponibilizar um espaço físico de 

maiores dimensões e será igualmente necessário recorrer a outros parceiros que possam 

dinamizar as sessões de educação para a saúde nas áreas selecionadas neste projeto. Por fim, 

pretende-se a regularidade das atividades desenvolvidas, sendo que todos os intervenientes 

consideraram importante a continuidades das mesmas. Houve também recetividade por parte 

da Enfermeira Chefe do Centro de Saúde, para que seja implementado este projeto no local de 

trabalho.  

De acordo com o trabalho desenvolvido, as sessões de educação para a saúde, 

contribuíram para a consciencialização dos enfermeiros para a necessidade mudança de 

comportamentos e hábitos prejudiciais à saúde, bem como incutir a responsabilidade pela 

escolha dos estilos de vida, que influenciam diretamente a saúde, com evidentes ganhos em 

saúde. 

Com esforço, as dificuldades encontradas foram ultrapassadas, sendo assim possível 

realizar o projeto de intervenção comunitária que foi proposto. A realização do mesmo 

possibilitou o crescimento pessoal e profissional, através da reflexão sobre novas experiências, 

conduzindo assim à aquisição de competências. Este, foi sem dúvida, um processo enriquecedor 

e gratificante, que exigiu vincada dedicação.  
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CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 

O projeto de intervenção Bem te Quer - Cuidar de Quem Cuida está a ser desenvolvido, 

no âmbito do 4º Curso de Mestrado em Enfermagem em Associação – Especialização em 

Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública pela mestranda, Enfermeira Carina Vilar Curva 

Neves Sousa. Esta encontra-se sob orientação da Sr.ª Enfermeira Especialista Maria Anjos 

Canário Colaço Ramires Isidro e da Sr.ª Professora Doutora Ana Maria Barros Pires da Escola 

Superior de Saúde de Beja. 

Com este estudo pretendo estudar os Estilos de Vida dos Enfermeiros da Unidade de 

Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) e da Unidade de Cuidados na Comunidade 

(UCC) de Beja, através da aplicação de um questionário que se encontra estruturado em duas 

partes, a primeira consiste no Questionário Sociodemográfico e Clínico e a segunda no 

Questionário de Estilo de Vida Fantástico validado à população portuguesa por Silva, Brito e 

Amado (2014). O preenchimento do questionário demorará entre 5-10 minutos. 

A informação recolhida é confidencial. Esta será tratada e conservada de forma anónima. 

Os resultados apenas serão divulgados em contexto académico e científico, sem nunca 

revelar a sua identidade. 

 

 

Contactos da Mestranda - Enfermeira Carina Sousa:  

Mail: carina.vilar@ulsba.min-saude.pt 

Telemóvel: 968309716 
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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 
 
 

Declaro que:  

 

1. Recebi o duplicado deste documento;  

 

2. Li e compreendi a informação que consta neste documento e que fui devidamente 

informado/a e esclarecido/a acerca dos objetivos e das condições de participação neste 

projeto;  

 

3. Tive oportunidade de realizar perguntas e de ser esclarecido/a acerca de outros aspetos;  

 

E que, como tal, aceito participar voluntariamente neste projeto.  

 

 

Data: _____/_____/________  

 

 

O/a participante: ___________________________________________  

 

A investigadora: ___________________________________________  

 

 

Gostaria de ter acesso/conhecimento dos resultados deste projeto? Sim ___ Não___  
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Apêndice II – Cronograma do Projeto Bem te Quer - Cuidar de Quem Cuida 
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ATIVIDADE       

                                                                                                                                 

SEMANAS 

2021 

Abril Maio junho  julho agosto Setembro 

1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª   

Apresentação do local de estágio                   

Discussão do diagnóstico de saúde e elaboração 

do projeto 

                  

Mobilização dos recursos da UCC e construção 

de parcerias 

                  

Apresentação do diagnóstico de saúde aos 

parceiros 

                  

Apresentação do diagnóstico de saúde aos 

enfermeiros 

                  

Elaboração de sessões de promoção da saúde                   

Criação do grupo na página do Whats App 

intitulado Bem te Quer 

                  

Atividades relacionadas com a gestão do stress                    

Atividades relacionadas com a atividade física                   

Atividades relacionadas com a reeducação 

alimentar 

                  

Avaliação do projeto                   

Redação do relatório                   
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Apêndice III – Plano de atividades 
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QUEM 

 

 

QUANDO 

 

 

ONDE 

 

 

COMO 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

Sessão de 

Promoção da 

Saúde  

 

Apresentação do 

projeto Bem te 

Quer - Cuidar de 

Quem Cuida  

 

dirigida aos 

enfermeiros de um 

Centro de Saúde 

do Sul do País  

 

Mestranda  

  

 

1 de junho de 2021  

(19h)  

 

Online a partir do 

computador de 

casa 

Apresentação oral 

através do serviço 

de vídeo 

conferência Zoom 

(45min)  

Discussão sobre o 

tema/projeto 

(35min)  

 

- Dar a conhecer o 

diagnóstico de 

saúde realizado  

- Dar a conhecer o 

projeto de 

intervenção  

 

- Realização da 

sessão de 

Promoção da 

Saúde  

 

Sessão de 

Promoção da 

Saúde  

 

Sessão 1 -  

Relaxamento & 

Saúde 

 

dirigida aos 

enfermeiros de um 

Centro de Saúde 

do Sul do País  

Enfermeira da 

URAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 de junho de 

2021 (14h30) 

Sala de Reuniões 

do Centro de 

Saúde do Sul do 

País 

Método 

expositivo - 

Demonstração de 

exercícios de 

consciência 

corporal e 

relaxamento 

(1h30) 

Promover a 

prática de 

exercícios de 

consciência 

corporal e 

relaxamento no 

quotidiano dos 

enfermeiros 

- Realização da 

sessão de 

Promoção da 

Saúde  

 

- Taxa de adesão 

dos enfermeiros à 

sessão de 

Relaxamento & 

Saúde 
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ATIVIDADE 

 

QUEM 

 

QUANDO 

 

ONDE 

 

COMO 

 

OBJETIVOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

Sessão de 

Promoção da 

Saúde  

 

Sessão 2 - 

Relaxamento & 

Saúde 

 

dirigida aos 

enfermeiros de um 

Centro de Saúde 

do Sul do País  

 

Enfermeira da 

URAP 

25 de junho de 

2021 (14h30) 

Sala de Reuniões 

do Centro de 

Saúde do Sul do 

País 

Método 

expositivo - 

Demonstração de 

exercícios de 

consciência 

corporal e 

relaxamento 

(1h30) 

Promover a 

prática de 

exercícios de 

consciência 

corporal e 

relaxamento no 

quotidiano dos 

enfermeiros 

- Realização da 

sessão de 

Promoção da 

Saúde  

 

- Taxa de adesão 

dos enfermeiros à 

sessão de 

Relaxamento & 

Saúde  

Sessão de 

Promoção da 

Saúde  

 

Sessão 3 - 

Relaxamento & 

Saúde 

 

dirigida aos 

enfermeiros de um 

Centro de Saúde 

do Sul do País  

Enfermeira da 

URAP 

2 de julho de 2021 

(14h30) 

Sala de Reuniões 

do Centro de 

Saúde do Sul do 

País 

Método 

expositivo - 

Demonstração de 

exercícios de 

consciência 

corporal e 

relaxamento 

(1h30) 

Promover a 

prática de 

exercícios de 

consciência 

corporal e 

relaxamento no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Realização da 

sessão de 

Promoção da 

Saúde  

 

- Taxa de adesão 

dos enfermeiros à 

sessão de 

Relaxamento & 

Saúde 
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ATIVIDADE 

 

QUEM 

 

QUANDO 

 

ONDE 

 

COMO 

 

OBJETIVOS AVALIAÇÃO 

 

Sessão de 

Promoção da 

Saúde  

 

Sessão 1 - 

Caminhar & 

Saúde 

 

dirigida aos 

enfermeiros de um 

Centro de Saúde 

do Sul do País  

 

Mestranda 5 de julho de 2021 

(19h) 

Atividade ao ar 

livre 

Sessão prática de 

exercício físico 

(2h45) 

- Promover a 

atividade física 

dos enfermeiros 

 

- Realização da 

sessão de 

Promoção da 

Saúde  

 

- Taxa de adesão 

dos enfermeiros à 

sessão de 

Caminhar & 

Saúde 

Sessão de 

Promoção da 

Saúde  

 

Sessão 2 - 

Caminhar & 

Saúde 

 

dirigida aos 

enfermeiros de um 

Centro de Saúde 

do Sul do País  

 

Mestranda 12 de julho de 

2021 (19h) 

Atividade ao ar 

livre 

Sessão prática de 

exercício físico 

(2h45) 

 

- Promover a 

atividade física 

dos enfermeiros 

 

- Realização da 

sessão de 

Promoção da 

Saúde  

 

- Taxa de adesão 

dos enfermeiros à 

sessão de 

Caminhar & 

Saúde 
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ATIVIDADE 

 

QUEM 

 

QUANDO 

 

ONDE 

 

COMO 

 

OBJETIVOS AVALIAÇÃO 

 

Sessão de 

Promoção da 

Saúde  

 

Alimentação & 

Saúde 

 

dirigida aos 

enfermeiros de um 

Centro de Saúde 

do Sul do País  

 

Mestranda 

 

Nutricionista da 

URAP 

 

Gabinete de 

Marketing da ULS 

 

 

15 de julho de 

2021 (15h30) 

Aplicação Whats 

App 

Divulgação do 

panfleto sobre 

alimentação 

saudável 

Estímulo à prática 

de hábitos 

alimentares 

saudáveis através 

da confeção e 

partilha de receitas 

saudáveis 

- Promover 

hábitos 

alimentares 

saudáveis nos 

enfermeiros 

 

- Realização da 

sessão de 

Promoção da 

Saúde  

 

- Taxa de adesão 

dos enfermeiros à 

sessão de 

Alimentação & 

Saúde 
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Apêndice IV – Questionário de satisfação 
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QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO 
 

No âmbito do projeto Bem te Quer - Cuidar de Quem Cuida foram desenvolvidas 

atividades, pelo que serve o Questionário de Satisfação para perceber se as mesmas, 

corresponderam às suas expectativas. Por favor, responda com um X às seguintes questões: 

7. A participação nas atividades do projeto, suscitou-lhe satisfação?  

Sim _____ Não______  

 

8. Considera que as atividades do projeto contribuíram para o seu bem-estar?  

Sim _____ Não______  

 

9. Todas as atividades em que participou corresponderam à sua expectativa? 

Sim _____ Não______  

 

10. Das atividades em que participou, qual aquela que obteve mais satisfação? 

Alimentação_____ 

Atividade Física (Caminhada) _____  

Consciência Corporal e Relaxamento _____ 

 

11. Considera que as atividades relacionadas com a Alimentação, Atividade Física, 

Consciência Corporal e Relaxamento deveriam de ser implementadas no seu serviço?  

Sim _____ Não______  

 

12. Aconselharia os seus colegas a participarem nestas atividades?  

Sim _____ Não______  

Obrigado pela colaboração! 
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Apêndice V – Taxas de adesão às atividades 
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TAXAS DE ADESÃO ÀS ATIVIDADES DO PROJETO BEM TE QUER - CUIDAR 

DE QUEM CUIDA 

 

- Taxa de adesão dos enfermeiros ao projeto Bem te Quer - Cuidar de Quem Cuida e 

atividades 
 

𝑁. º 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑁. º 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑎ú𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑆𝑢𝑙 𝑑𝑜 𝑃𝑎í𝑠
× 100 

 

20 participantes 

Total de enfermeiros 26  
 

- Taxa de adesão às atividades do projeto Bem te Quer - Cuidar de Quem Cuida 
 

Atividade  

 
Sessão 

 
n.º de inscritos 

 
n.º de 

participantes  

 

Taxa de adesão  

 

Gestão de 

stress 

1ª 6 6 100% 

2ª 6 5 83,3% 

3ª 6 5 83,3% 

Totais/ 

atividade  

 

3 6 Média de 

participantes = 

5,3 

 

Média = 

88.9%%  

 

 

Atividade  

 
Sessão 

 
n.º de inscritos 

 
n.º de 

participantes  

 

Taxa de adesão  

 

Promoção da 

atividade física  

 

1ª 10 5 50% 

2ª 10 5 50% 

Totais/ 

atividade  

 

2 10 Média de 

participantes = 5 

 

Média = 50%%  

 

 

Atividade  

 
Sessão 

 
n.º de inscritos 

 
n.º de 

participantes  

 

Taxa de adesão  

 

Promoção da 

alimentação 

saudável  

 

1ª 20 18 90% 

Totais/ 

atividade  

 

1 20 Média de 

participantes = 

18 

Média = 90%%  

 

X 100 = 76,9 de        

adesão 

= 
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Apêndice VI - Folheto Alimentação e Saúde 
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Apêndice VII – Resumo do Artigo de Investigação 
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Estilos de Vida dos Enfermeiros de um Centro de Saúde do Sul do País 

 

 

 

RESUMO 

Objetivo: Analisar os estilos de vida dos enfermeiros de um Centro de Saúde do Sul do País. 

Metodologia: Estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa realizado aos 

enfermeiros de um Centro de Saúde do Sul do País. Foi utilizado um instrumento de colheita 

de dados de autopreenchimento, constituído por duas partes: um grupo de questões que 

permitem a caracterização sociodemográfica e clínica e o questionário Estilo de Vida 

Fantástico. Os dados foram analisados através do programa estatístico Excel versão 2015. 

Resultados: 50% dos enfermeiros considera ter um estilo de vida “Muito bom”, no entanto 

55% dos enfermeiros não consomem fruta e legumes regularmente, 55% não pratica atividade 

física diariamente e 65% não consegue gerir o stress do dia a dia. Conclusão: Os resultados 

podem subsidiar o desenvolvimento de estratégias de promoção da saúde para a adesão a 

hábitos e comportamentos saudáveis, com impacto na saúde e na qualidade de vida dos 

enfermeiros. 

Palavras-chave: “enfermeiros”, “estilos de vida” e “promoção da saúde” 
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ANEXOS 
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Anexo I - Questionário Sociodemográfico e Clínico e Questionário Estilo de Vida 

Fantástico 
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QUESTIONÁRIO 

Nº Questionário______ 
 

 

 

 

Parte I - Questionário Sociodemográfico e Clínico 

 

Por favor, responda às seguintes questões sociodemográficas e clínicas:  

 

1. Sexo: 

Masculino   

Feminino   

 

2. Idade: ________ anos  

 

3. Estado civil: 

Solteiro/a   

Casado/a ou em União de facto   

Divorciado/a ou Separado/a   

Viúvo/a   

 

4. Nível de Escolaridade: 

Licenciatura/Bacharelato   

Mestrado   

Doutoramento   

A sua participação neste estudo é muito importante. Responda, em função daquilo 

que acontece na sua vida, não como gostaria que ela fosse. Não existem respostas 

certas ou erradas. 

Os dados recolhidos serão tratados de forma confidencial e anónima. 

Este questionário é composto por duas partes.  

Parte I – Questionário Sociodemográfico e Clínico 

Parte II - Questionário de Estilo de Vida Fantástico validado à população portuguesa 

por Silva, Brito e Amado (2014). Realizado o pedido de autorização de aplicação ao 

autor, no qual me foi concedido. 

Obrigado por preencher este questionário e por participar nesta investigação. 
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5. Anos de Serviço: ________________________(anos) 

 

6. Tem alguma doença crónica? 

Sim  

Não   

Se respondeu “Sim”, indique qual ou quais: _______________________________ 

 

7. Se respondeu “Sim” à questão anterior, responda se considera que a sua 

situação de doença crónica influência a sua atividade profissional? 

Sim   

Não   

 

 

Obrigado! 

 

Responda agora às questões que se encontram em seguida, na Parte II 
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Anexo II - Pedido de autorização para utilização do Questionário Fantástico 
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Exmo. Sr. Professor Doutor Armando Manuel Marques Silva  

Assunto: Pedido de Autorização para Aplicação do Questionário FANTÁSTICO. 

Eu, Carina Vilar Curva Neves Sousa, Enfermeira Especialista em Enfermagem 

Comunitária na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Beja, da Unidade Local 

de Saúde do Baixo Alentejo, encontro-me a frequentar o Mestrado em Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública na Escola Superior de Saúde de Beja, do Instituto Politécnico 

de Beja. Pretendo realizar um Projeto de Intervenção Comunitária com a finalidade de avaliar 

os estilos de vida saudáveis dos Profissionais de Saúde (Médicos e Enfermeiros) da Unidade 

de Cuidados de Saúde Personalizados e da Unidade de Cuidados da Comunidade de Beja, 

sob a orientação da Professora Doutora Ana Maria Barros Pires. 

Durante o processo de pesquisa bibliográfica inicial constatei que o Professor Doutor Armando 

Manuel Marques Silva validou o Questionário FANTÁSTICO para Portugal, assim e porque 

se enquadra perfeitamente no âmbito do meu projeto, enquanto instrumentos privilegiados de 

recolha de informação, venho por este meio solicitar que me seja concedida autorização para 

a aplicação deste Questionário no meu Projeto de Intervenção Comunitária. 

Desde já agradeço a atenção por si dispensada a este assunto. 

Beja, 20 de outubro de 2020 
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Anexo III - Parecer da Comissão de Ética da Unidade Local de Saúde 
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