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- “Poderia dizer-me, por favor, que caminho devo tomar para sair daqui? 

- Isso depende bastante de onde quer chegar, disse o gato. 

- O lugar não me importa muito…, disse a Alice. 

- Então não importa o caminho que vai tomar, disse o gato.” 

 

 

Lewis Carroll, in Aventuras de Alice no País das Maravilhas 
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RESUMO 
 
 

A prevalência mundial de excesso de peso e obesidade em adolescentes tem vindo a aumentar 

a um ritmo preocupante. Esta realidade e o conhecimento do papel determinante que os 

desequilíbrios alimentares e o sedentarismo apresentam, mostram a importância de a investigar 

nesta fase do ciclo de vida, onde a Promoção da Saúde assume preponderância, visando capacitar 

os adolescentes para opções saudáveis, conscientes e responsáveis. 

Foi instituído um projeto de intervenção comunitária ancorado na Metodologia do 

Planeamento em Saúde e enquadrado nas unidades curriculares, Estágio em Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública I e Estágio Final, do Mestrado em Enfermagem na área de 

Especialização de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública, que decorreu numa 

Unidade de Cuidados na Comunidade do Alentejo Litoral. Desenvolveu-se no âmbito da Saúde 

Escolar, dirigido a adolescentes do segundo ciclo, e assumiu como principal objetivo reduzir a 

prevalência de excesso de peso e obesidade através da adoção ou manutenção de estilos de vida 

saudáveis. 

Pretende-se espelhar a evolução dos estágios e as competências adquiridas. Os estágios 

contribuíram para o desenvolvimento profissional, sustentando-se no perfil de competências 

específicas do enfermeiro especialista e nas competências inerentes à aquisição do grau de mestre. 

 

 

Palavras-Chave: Adolescente, Enfermagem Comunitária, Obesidade, Promoção da Saúde, 

Saúde Escolar 
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ABSTRACT 
 
 

The worldwide prevalence of overweight and obesity in adolescents has been increasing at a 

relevant rate. The finding of this reality and the knowledge of the determining role that dietary 

imbalances and sedentary lifestyle play, show the importance of searching it at this stage of the 

life cycle, where Health Promotion assumes preponderance, aiming empower teenagers for 

healthy, aware, and responsible options. 

A community intervention project was established, based in the Health Planning 

Methodology, and framed on the curricular units, Internship in Community and Public Health 

Nursing I and Final Internship, of the master’s in nursing in the Specialization in Community 

Health and Public Health Nursing, which took place in a Community Care Unit in Alentejo 

Litoral. It was developed within the scope of School Health, aimed at adolescents in the second 

cycle, and its main objective was to reduce the prevalence of overweight and obesity through the 

adoption or maintenance of healthy lifestyles. 

It is intended to reflect the evolution of the internships and the skills acquired. The internships 

have contributed to professional development, based on the profile of specific competences of 

the specialist nurse and on the competences inherent to the acquisition of a master's degree. 

 

 

Keywords: Adolescent, Community Nursing, Obesity, Health Promotion, School Health  
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INTRODUÇÃO 
 

Se se olhar atentamente para a atualidade, facilmente se percebe que a humanidade parece 

não ter tempo. Não se tem tempo para fazer uma alimentação correta, não se tem tempo para 

praticar atividade física, não se tem tempo para falar com outras pessoas, não se tem tempo para 

dormir ou para diversas ações consideradas essenciais à vida de cada um de nós. Esta conduta, 

infelizmente, é geradora de diversos problemas, que acarretam graves consequências para a saúde 

e bem estar, seja de forma individual ou coletiva. Nesta ausência de «tempo», muitas vezes 

apontada como justificação para os atos quotidianos, os estilos de vida saudáveis e a sua 

promoção revestem-se de extrema importância em saúde, em que incentivar a sua aquisição, é 

imperativo e perentório (Ministério da Saúde, 2018).  

Os hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de atividade física são os fatores que 

mais contribuem para a saúde das populações, no que respeita a doenças crónicas não 

transmissíveis. Nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, o excesso de peso e obesidade, 

tem aumentado de forma considerável, independentemente do sexo ou da idade, verificando-se 

que as alterações socioecónomicas das últimas décadas melhoraram as condições de vida dos 

indivíduos, mas aumentaram significativamente os seus níveis de sedentarismo (Ministério da 

Saúde, 2018). 

A obesidade, surge definida como uma doença crónica em que o excesso de gordura corporal 

acumulada pode atingir graus capazes de afetar a saúde e constituir um importante fator de risco 

para o desenvolvimento e agravamento de outras doenças, especialmente as cardiovasculares, 

diminuindo a qualidade de vida e implicando elevados custos associados aos cuidados de saúde 

(World Health Organization [WHO], 2020a). 

De acordo com o World Bank Group, desde 1975 que a obesidade mundial triplicou, sendo 

responsável pela perda anual de 4 milhões de vidas (Shekar & Popkin, 2020). Em termos 

percentuais, 39% da população mundial apresenta pré-obesidade e 13% obesidade (WHO, 

2020a). Neste contexto, e de forma preocupante, realça-se que a prevalência mundial de excesso 

de peso e obesidade na população infantojuvenil também tem vindo a aumentar a um ritmo 

alarmante, sobretudo nos países desenvolvidos (European Food Information Council, 2017). 

Estima-se que cerca de 340 milhões de pessoas com idades compreendidas entre os 5 e os 19 

anos apresentem excesso de peso e/ou obesidade. Este aumento, exponencial desde 1975, passou 

de 4% para 18% até ao ano de 2016 (Enright et al., 2020; WHO, 2020a). 
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Portugal é um dos principais países europeus com maior prevalência de excesso de peso, 

tanto em adultos como em crianças e adolescentes (WHO, 2019a; Direção-Geral da Saúde [DGS], 

2017a). De acordo com os resultados do Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física 

(IAN-AF), o excesso de peso já atinge mais de um quarto das crianças e adolescentes portugueses 

e mais de metade da população adulta, destacando-se os indivíduos com mais de 65 anos com 

uma prevalência superior a 80% (DGS, 2017b). Neste contexto, o estudo Global Burden of 

Disease, de 2016, concluiu que os hábitos alimentares inadequados e o sedentarismo da 

população portuguesa revelaram ser o segundo fator de risco que mais contribuiu para a 

mortalidade precoce, particularmente devido a doenças cardiovasculares e a doenças oncológicas 

(DGS, 2018a). Deste modo, tendo presente que a obesidade além de uma doença também é um 

fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças, e sabendo que a adoção de 

comportamentos de vida saudáveis na população infantojuvenil será o caminho a seguir pelas 

políticas de saúde, reconhece-se o investimento na promoção da saúde como indispensável, para 

que o reflexo na população adulta e idosa de amanhã seja o resultado do «trabalho» de hoje. 

O conhecimento do papel determinante que os desequilíbrios alimentares e o sedentarismo 

representam para o excesso de peso e obesidade, bem como o impacto prejudicial na saúde e 

bem-estar físico e psicológico do adolescente, mostra a importância de investigar a problemática 

da obesidade e os seus fatores de risco na adolescência. Esta fase do ciclo de vida é marcada por 

diversas modificações físicas, psicológicas e sociais. Neste sentido, a idade escolar é encarada 

como um período ideal para se atuar preventivamente (Hockenberry  & Wilson, 2014; Vieira & 

Carvalho, 2018). Evidencia-se assim, a intervenção ao nível da saúde escolar, assumindo 

primordial importância na medida em que constitui o referencial do sistema de saúde para o modo 

de promoção da saúde na escola; que deve proporcionar competências na comunidade educativa, 

que lhe possibilite melhorar o seu nível de bem-estar físico, mental e social e ainda contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2013).  

Pretende-se que os adolescentes adquiram ou incrementem competências, para que sejam 

capazes de fazer escolhas alimentares conscientes, numa sociedade onde predomina uma grande 

oferta alimentar de fácil acesso, independentemente da sua qualidade, sem se deixarem 

influenciar pelas pessoas que os rodeiam, ou pelas campanhas publicitárias a que são expostos 

diariamente (Vieira & Carvalho, 2018; Santos et al., 2018). Deste modo, a Escola, é reconhecida 

como o local de eleição para a implementação de atividades promotoras da saúde. Atuar sobre o 

ambiente onde o aluno se insere e desenvolver atividades destinadas à comunidade escolar, com 
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vista à promoção da articulação dos serviços de saúde, devem ser os princípios mentores da Saúde 

Escolar (Rocha et al., 2013). 

Em Portugal, o Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) tornou-se o referencial do 

sistema de saúde no que diz respeito à promoção da Saúde Escolar (SE). Para o alcance de ganhos 

em saúde, assume-se assim, como imprescindível, a ligação e dedicação de todos os profissionais 

e serviços envolvidos, de forma eficiente, através da promoção de ambientes escolares benéficos 

à escolha de estilos de vida saudáveis e ao desenvolvimento dos níveis de literacia para a saúde 

da comunidade pedagógica (DGS, 2015a). 

Na SE, o enfermeiro é um elemento chave na promoção da saúde, particularmente na 

promoção de estilos de vida saudáveis. A presença assídua do profissional de enfermagem nas 

escolas é um enorme suporte da educação, pois proporciona a planificação, preparação e 

concretização de cuidados de enfermagem apropriados à comunidade escolar, caminhando ao 

encontro das carências reconhecidas (DGS, 2015a).  

Tendo em conta a pertinência da problemática em causa, foi instituído um projeto de 

intervenção comunitária denominado de “Excesso de Peso e Obesidade na Adolescência: 

Promoção de Estilos de Vida Saudáveis”, ancorado na Metodologia do Planeamento em Saúde e 

enquadrado no âmbito das unidades curriculares, Estágio em Enfermagem Comunitária e de 

Saúde Pública I e Estágio Final, do IV Curso de Mestrado em Enfermagem em Associação – 

Área de Especialização de Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, que se desenvolveu 

numa Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) do Alentejo Litoral, nos períodos de 2 de 

novembro a 18 de dezembro de 2020 (estágio I) e de 1 de fevereiro a 21 de maio de 2021 (estágio 

final). 

O presente projeto foi desenvolvido no âmbito da SE, numa Escola Básica (integrada num 

Agrupamento de Escolas) do Alentejo Litoral, dirigido aos adolescentes do 2º ciclo, com idades 

compreendidas entre os 10 e os 12 anos. Considerando que estes adolescentes, se encontram 

numa fase inicial da adolescência, depreende-se que os pais/EE (Encarregado de Educação) ainda 

controlem, frequentemente, os estilos de vida dos seus filhos, pelo que, se assumiu a integração 

dos mesmos como imprescindíveis nesta intervenção. 

Na fase inicial do referido projeto, previa-se intervir preventivamente na obesidade 

infantojuvenil, no entanto, após a constatação de uma elevada prevalência de excesso de peso e 

obesidade na população estudada, assumimos como objetivo geral: Reduzir em 10% a 
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prevalência de excesso de peso e obesidade nos adolescentes do 2º (segundo) ciclo de uma Escola 

Básica no Alentejo Litoral, até ao final do ano letivo de 2021/2022. 

E, com o propósito de atingir o objetivo geral traçado, delineámos os seguintes cinco 

objetivos específicos: (i) aumentar a adoção de hábitos alimentares saudáveis pelos adolescentes; 

(ii) sensibilizar os adolescentes para a prática de atividade física e período adequado de sono 

noturno; (iii) promover o envolvimento dos pais/EE, em atividades planeadas durante a 

implementação do projeto; (iv) sensibilizar os pais/EE, para a importância de uma alimentação 

equilibrada nos filhos; (v) promover o encaminhamento dos adolescentes com excesso de peso e 

obesidade para a consulta de nutrição infantil da área de influência. 

A execução do projeto de intervenção comunitária e a abordagem à temática subjacente teve 

por base o Plano Nacional de Saúde (PNS), com principal incidência no PNSE, no Programa 

Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS) e no Programa Nacional para a 

Promoção da Atividade Física (PNPAF), tendo também por suporte o Referencial de Educação 

para a Saúde (RES). 

Nesta conjetura surge o presente relatório, que visa, não apenas descrever o projeto 

desenvolvido durante os Estágios, como também evidenciar a capacidade de reflexão sobre as 

atividades realizadas, na tentativa de demonstrar a aquisição, consolidação de conhecimentos e 

competências específicas do enfermeiro especialista em enfermagem comunitária. 

Estruturalmente, este relatório encontra-se organizado em duas partes basilares, o 

enquadramento teórico e o enquadramento prático. Na primeira pretende-se apresentar o 

background teórico imprescindível à compreensão e contextualização da temática em estudo na 

população adolescente. Seguidamente, abordar o contexto da obesidade infantojuvenil e 

respetivos determinantes. Segue-se a importância da promoção de estilos de vida saudáveis, 

nomeadamente hábitos alimentares e de atividade física, alicerçados no Modelo de Promoção de 

Saúde de Nola Pender, assumindo a Escola e a Família como ambientes promotores de tais estilos. 

Este enquadramento termina com um capítulo dedicado à enfermagem de saúde comunitária e de 

saúde pública, enquanto área de especialização profissional, procurando compreender o seu 

âmbito de competências específicas. 

Na segunda parte do relatório, o enquadramento prático, é descrita a unidade de saúde e o 

contexto onde os estágios decorreram, seguindo-se a apresentação das várias fases de 

implementação do projeto com base na Metodologia do Planeamento em Saúde, de Imperatori e 

Giraldes (1993). Esta fase metodológica também pretende fundamentar a população alvo, os 
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instrumentos de recolha de dados selecionados (três questionários), o método de análise dos 

dados e as questões éticas subjacentes. Posteriormente, descreve-se o diagnóstico de situação, 

que apresenta os dados obtidos com a aplicação dos questionários. Nos capítulos seguintes, 

descrevem-se as fases de determinação de prioridades, objetivos delineados, análise reflexiva 

sobre as intervenções desenvolvidas e sobre o processo de avaliação e controlo do mesmo. Neste 

enquadramento, é ainda efetuada uma descrição de outras atividades em que houve a 

oportunidade de participar no decorrer dos estágios e por último, uma análise reflexiva sobre o 

processo de aquisição e mobilização das competências associadas ao grau de mestre e ao de 

enfermeiro especialista em enfermagem de saúde comunitária e de saúde pública. 

O presente documento assenta no Regulamento do Estágio Final e do Relatório do Mestrado 

em Enfermagem, que visa a aplicação do Regulamento de Funcionamento do Mestrado em 

Enfermagem (em Associação), e nas Normas de Elaboração e Apresentação de Trabalhos 

Escritos em vigor para o presente mestrado (Arco et al., 2018). Também cumpre as regras do 

novo acordo ortográfico da língua portuguesa, bem como o estilo bibliográfico de citações em 

texto e referências bibliográficas da American Psychological Association – sétima edição (2019). 
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I. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 
De modo a consolidar o conhecimento, essencial à compreensão e contextualização da 

problemática de excesso de peso e obesidade na população adolescente, bem como a importância 

dos estilos de vida saudáveis e a sua promoção em saúde, recorreu-se a literatura o mais recente 

possível, por forma a fundamentar as intervenções desenvolvidas no projeto de intervenção. 

 
1 A ADOLESCÊNCIA 

 
A definição de adolescência é complexa e pouco consensual. Todas as fases de vida são 

construídas socialmente, e a da adolescência é marcada por alguma instabilidade, na medida em 

que o adolescente toma consciência das alterações que ocorrem no seu corpo, e estas geram um 

ciclo de desorganização e reorganização do seu sistema psíquico e social. Sabe-se que a etiologia 

da palavra adolescência deriva das palavras latinas: ad (a, para), olescer (crescer) e também de 

adolesce, que significa crescer para adulto, e que só a partir do século XIX, foi assumida como 

uma etapa distinta do desenvolvimento. Durante várias décadas, esteve associada a uma fase 

tumultuosa, de conflito e tensão, para o adolescente e para os que com ele lidavam (Coslin, 2009; 

Hockenberry  & Wilson, 2014). 

Considera-se assim, a adolescência, como um período de intensas transformações biológicas, 

psicológicas e sociais. Apresenta-se como uma etapa do desenvolvimento humano em que 

ocorrem modificações físicas exuberantes, acompanhadas de um aumento substancial das 

capacidades cognitivas e afetivas, bem como de uma reestruturação do processo de socialização 

(DGS, 2013; WHO, 2016). A Organização Mundial de Saúde (OMS) define como adolescente, 

o indivíduo com idade compreendida entre os dez e os vinte anos (WHO, 2008), e a Organização 

das Nações Unidas entre os quinze e os vinte e quatro anos, critério este utilizado principalmente 

para fins estatísticos e políticos (Organização das Nações Unidas, 2020). 

De modo a harmonizar a linguagem utilizada no presente relatório e projeto de intervenção, 

adotámos a designação de adolescente de acordo como os limites etários definidos pela OMS, 

para especificar e delinear a abordagem feita à população em estudo. Assumindo a faixa etária 

dos dez aos doze anos como o início da adolescência, considerou-se basilar efetuar uma pesquisa 

sobre o desenvolvimento físico e psicossocial associado aos jovens. Aliada às modificações 

físicas, a avaliação ponderal apresenta-se como indispensável no presente contexto. Neste 
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sentido, consideraram-se as curvas de crescimento infantil, adotadas pela DGS, um instrumento 

fundamental para monitorizar o estado de nutrição e o crescimento da população infantojuvenil 

(DGS, 2013). Visionámos, nesta linha de pensamento, melhorar a abordagem interventiva junto 

dos adolescentes, associada à promoção de estilos de vida saudáveis. 

 
1.1  DESENVOLVIMENTO FÍSICO 

 
As modificações físicas da adolescência resultam, basicamente, da atividade hormonal 

influenciada pelo sistema nervoso central, embora todos os aspetos do funcionamento fisiológico 

interajam mutuamente. Estas alterações, são observadas no crescimento físico acelerado e no 

surgimento e desenvolvimento de caraterísticas sexuais secundárias. À medida que as crianças e 

os adolescentes crescem, as suas dimensões exteriores alteram-se, e essa mudança é 

acompanhada por alterações correspondentes à estrutura e funcionamento dos órgãos internos e 

tecidos, refletindo a aquisição gradual da competência fisiológica (Filipini et al., 2013; 

Hockenberry  & Wilson, 2014). 

O mais notório fenómeno associado à maturação física do adolescente, é um aumento 

considerável no crescimento físico. Este crescimento ocorre em todos os jovens, no entanto, à 

semelhança de outras áreas do desenvolvimento, existe uma significativa variabilidade quanto ao 

seu início, duração e extensão.  É fundamental ter presente, que todos os jovens crescem de forma 

singular e pessoal. A sequência é previsível, mas o seu exato momento não o é. Alguns crescem 

rapidamente, outros moderadamente e ainda outros demonstram maior lentidão para atingir a 

maturidade. Os períodos de crescimento rápido, podem começar mais cedo ou mais tarde nalguns 

jovens, comparativamente aos demais. O sexo é também um fator influenciador, na medida em 

que, aparentemente, o sexo feminino é mais avançado em termos de crescimento fisiológico, em 

todas as idades. Por norma, é mais precoce nas raparigas, normalmente entre os nove e os catorze 

anos; e nos rapazes, entre os dez e os dezasseis anos de idade. Durante esse período, o rapaz 

mediano pode ganhar dez a trinta centímetros de altura e sete a trinta quilogramas (kg) de peso, 

e a rapariga mediana, ganhar cinco a vinte centímetros de altura e sete a vinte e cinco kg de peso. 

O crescimento em altura geralmente cessa entre dois a três anos após a menarca (nas raparigas) 

e entre os dezoito e os vinte anos nos rapazes (Hockenberry  & Wilson, 2014). 

As diferenças entre sexo, nos padrões de crescimento geral e na sua localização física são 

visíveis no crescimento esquelético, na massa muscular, no tecido adiposo e na pele. O 

crescimento da massa muscular magra, principalmente de músculo, acontece de forma constante 
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durante a adolescência. Esta, é maior em termos quantitativos e qualitativos tanto nos rapazes 

como nas raparigas, em estadios de desenvolvimento comparáveis na chamada fase da puberdade. 

O desenvolvimento muscular, sob a influência de hormonas andrógenas, aumenta de forma 

constante. Neste sentido, os músculos tornam-se consideravelmente mais definidos nos rapazes, 

e nas raparigas, o aumento da massa muscular é proporcional ao crescimento tecidual geral. A 

massa muscular não magra, ou seja, o tecido adiposo, também tende a aumentar, mas através de 

um padrão muito menos ordenado. Pode haver um aumento transitório da gordura subcutânea, 

especialmente no sexo masculino, que no período de um a dois anos, pode apresentar uma 

diminuição subtil a acentuada, também mais evidente nos rapazes (Hockenberry  & Wilson, 

2014). 

O rápido e extenso aumento em altura, peso, massa muscular, bem como a maturidade sexual 

da adolescência são acompanhados por um acúmulo de exigências nutricionais. Estas, estão 

fortemente relacionadas com o aumento da massa corporal, num período em que, a quantidade 

desta massa chega a duplicar. As necessidades calóricas e proteicas durante esta fase são mais 

significativas do que em qualquer outra fase da vida e, como resultado dessa maior necessidade 

anabólica, o adolescente é altamente sensível a restrições calóricas. Os Valores Dietéticos de 

Referência constituem-se em diretrizes de ingestão de nutrientes específicas para a idade e sexo 

do adolescente (European Food Safety Authority [EFSA], 2019). As diretrizes europeias da 

EFSA recomendam uma ingestão calórica específica para os adolescentes, com base nos seus 

níveis de atividade (sedentário, moderadamente ativo e ativo), bem como a diminuição da 

quantidade de gordura para aproximadamente 25% a 35% da ingestão diária total. As diretrizes 

supracitadas também evidenciam a necessidade de uma maior ingestão de fibra alimentar, de 

consumir pelo menos três principais refeições por dia, de evitar o tabaco e de fazer um rastreio 

para o despiste de dislipidémia e hipertensão em crianças e adolescentes (EFSA, 2019). Os 

valores dietéticos de referência, indicam a quantidade de um determinado nutriente que deve ser 

consumido regularmente para manter a saúde de uma pessoa (ou população) saudável. Este 

número virtual reúne trinta e quatro pareceres científicos da EFSA (2019) publicados ao longo 

de nove anos, abrangendo a água, gorduras, hidratos de carbono e fibras alimentares, proteínas, 

energia, bem como catorze vitaminas e quinze minerais, definidas para cada idade específica. 

A necessidade de calorias e proteínas aumenta nos rapazes, mais notoriamente, entre os onze 

e os dezoito anos. As raparigas apresentam uma maior necessidade proteica, mas uma menor 

necessidade de calorias nesta fase de desenvolvimento (Stanhope & Lancaster, 2011). 
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De realçar que, a ingestão calórica pode ser individualizada para atender às crescentes 

necessidades calóricas associadas ao crescimento dos adolescentes, bem como o nível de 

atividade física, e também de acordo com as restrições e necessidades específicas de pessoas com 

determinadas patologias. As diretrizes adicionais recomendam a redução de açúcares 

adicionados; e os adolescentes consomem a maior parte dos açúcares adicionados em bebidas 

açucaradas, como refrigerantes e bebidas energéticas (DGS, 2013; DGS, 2017a; Lopes et al., 

2017; Serviço Nacional de Saúde, 2019).  

Os adolescentes apresentam, normalmente, uma ingestão suficiente de proteínas para dar 

resposta às suas necessidades fisiológicas, exceto no caso dos que a limitam por dificuldades 

económicas ou na tentativa de perder peso. Existe ainda, um aumento considerável na 

necessidade de ingerir minerais: cálcio, ferro e zinco durante os períodos de rápido crescimento. 

O cálcio é fundamental para o crescimento esquelético, o ferro para a expansão da massa 

muscular e volume sanguíneo e o zinco para a criação dos tecidos esqueléticos e ósseos. A 

ingestão de cálcio de fontes alimentares, é essencial durante a adolescência para ajudar a prevenir 

a osteoporose. A massa óssea final é um equilíbrio entre a quantidade depositada durante a 

adolescência e a quantidade perdida com o envelhecimento. A intervenção dietética deverá 

promover o consumo regular do pequeno-almoço e uma ingestão diversificada de uma variedade 

de alimentos, bem descrita na literatura atual e fundamentada no Plano Nacional de Saúde 

Infantojuvenil (DGS, 2013; Hockenberry & Wilson, 2014). 

A atual pressão por falta de tempo e o aumento de atividades entre grupos de pares afetam 

negativamente os hábitos alimentares dos adolescentes. Não tomar o pequeno-almoço ou 

consumi-lo com baixa qualidade nutricional são problemas frequentes. Os lanches, geralmente 

escolhidos com base na acessibilidade em vez de uma aposta no valor nutricional, tornam-se cada 

vez mais uma componente relevante do padrão alimentar habitual durante a adolescência 

(Hockenberry  & Wilson, 2014; WHO, 2019a). A ingestão excessiva de calorias, açúcar, gordura 

e sódio é comum entre adolescentes e encontrada em todos os grupos étnicos ou socioeconómicos 

e em ambos os sexos (DGS, 2017a; Lopes et al., 2017; Serviço Nacional de Saúde, 2019). Uma 

ingestão inadequada de determinadas vitaminas (ácido fólico, vitamina B6, vitamina A) e 

minerais (ferro, cálcio, zinco) também é evidente, particularmente entre raparigas e adolescentes 

com condições socioeconómicas reduzidas. Associado a outros fatores, este padrão alimentar 

pode resultar num maior risco de obesidade e de outras doenças crónicas, como as doenças 
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cardiovasculares, osteoporose e alguns tipos de cancro, manifestando-se precocemente na idade 

adulta (DGS, 2017a; WHO, 2019a). 

Também com o ganho de autonomia, os adolescentes começam a passar mais tempo fora de 

casa e a fazer mais refeições no exterior. Embora o núcleo familiar continue a ser uma referência, 

as preferências e as escolhas individuais ganham preponderância sobre as da família. Aumenta 

também, o poder de decisão dos adolescentes relativamente aos sítios onde comer e quando o 

fazer, bem como a importância das influências sociais (WHO, 2005; Enright et al., 2020). 

Constata-se assim que, a alimentação é, isoladamente, a influência mais importante para o 

crescimento físico, e as atitudes relativas aos alimentos condicionam significativamente as 

escolhas a tomar. Por estes motivos, os adolescentes podem considerar-se um grupo vulnerável a 

nível nutricional por diversas razões: pelo aumento das necessidades nutricionais devido à fase 

de desenvolvimento e crescimento, pelos seus padrões alimentares e estilos de vida, pelos seus 

comportamentos de risco e por uma maior suscetibilidade às influências do ambiente (WHO, 

2008). 

 
1.2  AVALIAÇÃO PONDERAL 

 
A implementação de estratégias que visem a prevenção do excesso de peso e obesidade, bem 

como o seu diagnóstico precoce, reveste-se de irrefutável importância. Importa referir a 

dificuldade existente em estabelecer uma classificação universal de obesidade no caso da 

população infantojuvenil, devido às constantes alterações fisiológicas, de composição e peso, que 

estas atravessam (WHO, 2008; Pinho, 2019).  

Assim, embora seja consensual a utilização do Índice de Massa Corporal (IMC) em kg/m2, 

como parâmetro antropométrico recomendado pela OMS para a avaliação do estado nutricional, 

têm sido utilizados diferentes critérios para a determinação da obesidade infantil (Onis et al., 

2007). 

As curvas de crescimento infantil, baseadas anteriormente na relação peso-estatura e agora 

na relação sexo-idade-IMC, descritas como Percentis (P), têm sido um instrumento fundamental 

para monitorizar o estado de nutrição e o crescimento de crianças e de adolescentes. O 

desenvolvimento favorável, dentro de parâmetros normais, é fundamental para uma vida adulta 

saudável e, deste modo, com implicações deveras significativas na saúde da população em geral 

(DGS, 2013).  
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Na década de setenta, a DGS, adotou, nas consultas de vigilância de saúde infantil, e 

incluídas no Boletim de Saúde Infantil e Juvenil, as curvas do National Center for Health 

Statistics, mais recentemente substituídas pelas do Center for Disease Control and Prevention 

(CDC) (DGS, 2013). Estas curvas baseiam-se nas curvas de crescimento elaboradas pelo 

National Center for Health Statistics de 1977. Os limites adotados pelo CDC definem o excesso 

de peso para IMC igual ou superior ao P85 e inferior ao P95, a obesidade para o P95 de IMC ou 

superior, e o baixo peso para IMC inferior ao P5, de acordo com a idade e sexo (Sweeting, 2007) 

(Figura 1). 

 
Figura 1 - Pontos de corte de P e IMC definidos para a classificação das crianças e adolescentes, 

segundo as curvas do CDC, OMS e International Obesity Task Force.     

  
Fonte: Viveiro et al. (2016) 

 

Com a implementação do atual Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil (PNSIJ), 

adotaram-se as novas curvas padrão de crescimento preconizadas pela OMS (DGS, 2013). Estas 

curvas, publicadas em 2007, abrangem a população infantojuvenil dos cinco aos dezanove anos 

de idade e constituem uma reconstrução da referência de crescimento previamente recomendada 

(Onis et al., 2007). De acordo com a OMS, a extensão das curvas permitiu uma adaptação ao 

padrão de crescimento da criança e aos limites de excesso de peso e obesidade para o adulto, e 

representa um padrão mais internacional, independente da etnia ou nível socioeconómico. Os 

limiares de IMC que definem o excesso de peso e obesidade são, respetivamente, o P85 e o P97 

(Onis et al., 2007) (Figura 1). Desde então, a OMS tem promovido a adoção destas curvas por 

todos os países, a nível mundial. Em meados de 2011, cento e vinte e cinco países já as utilizavam 

e outros vinte e cinco consideravam fazê-lo (DGS, 2013). 

Durante a revisão do Programa-tipo de Actuação em Saúde Infantil e Juvenil e sendo as curvas 

de crescimento um elemento fundamental do Programa, foi reequacionada a questão, sobre quais 

as curvas a utilizar em Portugal. Para o efeito, a DGS reuniu um grupo de peritos no assunto, que 

recomendou a adoção das curvas da OMS acima referidas. (DGS, 2013, p. 43). 
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Para além do peso e da altura, a idade e o sexo foram as outras variáveis a ter em conta para 

definir os pontos de corte a partir dos quais as crianças e adolescentes são classificados com 

excesso de peso ou obesidade. O IMC aumenta de modo gradual na infância, diminui durante a 

idade pré-escolar e aumenta novamente na adolescência. Por esta razão, o IMC das crianças e dos 

adolescentes tem de ser avaliado com recurso a valores de referência em função da idade e do 

sexo (Onis, 2015). 

De acordo com o sexo, as curvas a utilizar são as seguintes e as respetivas imagens gráficas 

encontram-se disponíveis no PNSIJ (DGS, 2013, p.44): 

• Comprimento/altura – do nascimento aos cinco anos; 
• Peso – do nascimento aos cinco anos; e dos cinco aos dez anos; 
• IMC – do nascimento aos cinco anos; 
• Perímetro cefálico – do nascimento aos dois anos; 
• Altura – dos cinco aos dezanove anos; 
• IMC – dos cinco aos dezanove anos. 
 
Neste sentido, e no projeto elaborado, recorremos à determinação do IMC da população em 

estudo, para avaliação ponderal e diagnóstico de excesso de peso e obesidade, de acordo com os 

critérios estabelecidos pela OMS e adotados pela DGS, desde 2013 até à presente data. 

 

1.3 DESENVOLVIMENTO PSICOSSOCIAL 

 
De forma análoga a outras etapas do desenvolvimento humano, também durante a 

adolescência o ambiente em que este se insere assume extrema importância, podendo ser decisivo 

na forma como todo este crescimento se desenvolve. Apesar da componente biológica, as 

transformações psicológicas são profundamente influenciadas pelo ambiente social e cultural em 

que o adolescente se encontra inserido (Carvalho et al., 2013; Hockenberry  & Wilson, 2014; 

WHO, 2016).  

Numa fase inicial da adolescência, as alterações cognitivas envolvem o início do pensamento 

mais abstrato e hipotético, a formação da identidade e o desejo crescente de autonomia e 

independência. O pensamento do adolescente torna-se multidimensional e relativista, levando-o 

nesta fase, a argumentar valores e regras, através do recurso às suas novas capacidades cognitivas 

(Hockenberry  & Wilson, 2014). Consegue nesta fase, e de acordo com a teoria cognitiva de 

Piaget, pensar para além do presente, sem ter de focar a sua atenção na situação imediata e 

demonstra capacidade para imaginar uma sequência de eventos que poderiam eventualmente 

ocorrer; as possíveis atividades laborais a eleger e as consequências das suas ações, como por 
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exemplo abandonar a escola. Nesta circunstância, o seu pensamento pode ser influenciado por 

princípios lógicos, e não apenas pelas suas próprias experiências e perceções. O adolescente 

torna-se, assim, gradualmente mais astuto no seu raciocínio científico e na lógica formal 

(Hockenberry  & Wilson, 2014). 

Certamente que o desenvolvimento cognitivo é essencial para compreender o adolescente, 

no entanto, se existe uma ideia universalmente associada ao processo de crescimento e 

desenvolvimento durante a adolescência, ela refere-se ao desenvolvimento da identidade, sendo 

Erikson e a sua teoria do desenvolvimento psicossocial mundialmente conhecidos e aceites neste 

âmbito. 

Erikson, defende que a «crise» de desenvolvimento inerente à adolescência leva à formação 

da identidade pessoal. Durante toda a infância, as crianças transpõem um processo de 

identificação à medida que se concentram em diversas partes do seu corpo e em momentos 

específicos. Numa fase inicial, identificam-se de forma distinta da sua mãe; durante a primeira 

infância, estabelecem a identificação com o papel de género com o progenitor do sexo 

correspondente e, no final da infância, estabelecem quem são em relação aos outros. Na 

adolescência, começam a ver-se como pessoas distintas, de certa forma, como únicas, singulares 

e separadas de todas as outras. No período que se segue, procuram atingir alguma autonomia da 

família e desenvolver o conceito de identidade pessoal. Necessitam resolver questões 

relacionadas com o grupo de pares (amigos) antes de serem capazes de resolver questões relativas 

à família e à sociedade. Ou seja, o adolescente inicia a construção de uma identidade psicossocial, 

o que pressupõe a experimentação de vários estatutos e papéis sociais, integrando novos 

elementos identitários com aqueles que foram adquiridos anteriormente, com a difusão da 

identidade, ou seja, com a dificuldade em fazer opções e descobrir-se a si próprio (Hockenberry  

& Wilson, 2014). 

A nível social, o adolescente começa a despender mais tempo em atividades sociais fora do 

contexto familiar atribuindo maior significado ao grupo de pares, que fornece suporte e, 

concomitante, serve de modelo (Hockenberry & Wilson, 2014; WHO, 2016; Rocha et al., 2017). 

A socialização dos adolescentes ocorre no lar, na escola, nos grupos a que pertencem, na 

comunidade e em todos os ambientes que frequentam. O desenvolvimento moral na adolescência 

assume aqui particular importância, pois durante este período e devido ao seu desenvolvimento 

global, o adolescente pode questionar as normas e valores que o rodeiam, mesmo que previamente 

as tenha aceitado. Surgem assim as dúvidas e questões sobre o que é ou não correto, e que 
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comportamento devem adotar de acordo com cada situação que lhe seja apresentada. No contexto, 

devemos realçar que as questões sobre o que é bom ou mau, certo ou errado no comportamento 

pessoal e no das outras pessoas, não se iniciam na adolescência, mas sim na infância e na idade 

pré-escolar. No entanto, de acordo com Piaget e posteriormente com Kohlberg, estes aspetos 

tornam-se mais relevantes na adolescência, pois o desenvolvimento moral progride à medida que 

a capacidade de pensamento abstrato permite aos jovens compreender e questionar os princípios 

morais universais (Hockenberry  & Wilson, 2014). 

Também o atual papel da tecnologia e dos meios de comunicação social, nunca foram tão 

importantes, como o são hoje, no quotidiano dos adolescentes. A ampla disponibilidade da 

internet e de acesso a sites de cariz social criou a possibilidade de existirem comunidades virtuais 

e meios para que possam interagir (ainda mais facilmente) uns com os outros, e também são 

ferramentas soberanas que, podem e devem ser utilizadas na promoção da saúde (Hockenberry  

& Wilson, 2014; Alcântara et al., 2019). Deste modo, é uma possibilidade válida de ensino, para 

abordar diversos temas associados à saúde (Alcântara et al., 2019). 

Será na junção de todos estes aspetos; cognitivos, sociais, psicológicos e morais que o 

adolescente, baseado nas escolhas dos grupos de pares, nas da própria família e nas do ambiente 

envolvente, inicia, mantém, estabelece ou prescinde de estilos de vida saudáveis (WHO, 2016). 

Durante esta fase, consolidam-se algumas tendências comportamentais adquiridas na infância, e 

incorporam-se outras (WHO, s.d.). Por todas estas razões, os adolescentes são moldáveis, 

recetivos e influenciáveis pela esfera que os envolve. Cabe à sociedade, de uma forma geral, 

desafiá-los a adquirirem, de forma responsável e com maior grau de autonomia, bons hábitos e 

estilos de vida, que perdurem na idade adulta. 
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2 O CONTEXTO DA OBESIDADE INFANTOJUVENIL 

 
Segundo a OMS, o excesso de peso e obesidade, são definidos como uma acumulação 

excessiva de deposição de gordura por sucessivos balanços energéticos positivos, em que a 

quantidade de energia ingerida é superior à quantidade de energia despendida (WHO, 2020a). 

Resulta da interação entre fatores intrínsecos, como a genética e a fisiologia, e com fatores 

extrínsecos, como a relação social da pessoa com a comunidade, sendo estes considerados 

determinantes no aumento da incidência e prevalência da obesidade (WHO, 2019a). 

A prevalência mundial de excesso de peso e obesidade em crianças e adolescentes tem vindo 

a aumentar a um ritmo alarmante, estimando-se atualmente, que trezentos e quarenta milhões de 

pessoas com idades compreendidas entre os cinco e os dezanove anos apresentem excesso de 

peso e/ou obesidade (WHO, 2020a; Enright et al., 2020). Portugal é um dos principais países 

europeus com maior prevalência de excesso de peso, em todos grupos populacionais (DGS, 

2017a; WHO, 2019a).  
 

 O excesso de peso, (…) é provavelmente o principal problema de saúde pública em Portugal, 

afetando mais de 50% da população adulta e tendo implicações sérias no aparecimento e curso de 

diferentes patologias como a diabetes, a doença cérebro e cardiovascular, a patologia 

osteoarticular e a generalidade dos cancros. Doenças, que no seu todo, representam a principal 

despesa em saúde do estado português e o principal encargo do Serviço Nacional de Saúde (DGS, 

2017a, p. 9). 

 
Um estudo de meta-análise efetuado com jovens portugueses, entre os nove e onze anos, 

indicou excesso de peso e obesidade em 19% a 35% destes, colocando esta população no ranking 

dos cinco primeiros países europeus (Gomes et al., 2014). Caraterizando a população adolescente 

por sexo, e segundo o estudo de Viveiro et al. (2016), a distribuição no sexo masculino apresentou 

valores mais elevados de excesso de peso e obesidade (21,5% e 12,4% versus 15,2% e 6,2%), 

comparativamente ao sexo feminino. À semelhança de outros países europeus, também em 

Portugal o excesso de peso e obesidade infantil é mais prevalente no sexo masculino (WHO, 

2017; WHO, 2018a; European Food Information Council, 2017). 

Neste contexto, diversos estudos apontam a obesidade como uma das patologias mais difíceis 

de tratar, sendo o distúrbio nutricional mais frequente em crianças e adolescentes (Rocha et al., 

2017; Organization for Economic Co-operation and Development, 2019; Tilenius, 2018). 
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Demonstram também, que os padrões comportamentais das crianças e dos adolescentes, aceleram 

o processo de doença relacionado com determinadas características associadas aos estilos de vida, 

perdurando na idade adulta, traduzindo-se numa prematura morbilidade e mortalidade (Serviço 

Nacional de Saúde, 2019).   

De forma efetiva, atribui-se a ingestão excessiva de energia à alteração dos estilos de vida e 

hábitos alimentares das famílias nos países industrializados, considerado fator determinante para 

a perda de anos de vida saudáveis (DGS, 2019a). Os alimentos pouco processados deram lugar a 

produtos alimentares totalmente modificados e nutricionalmente empobrecidos. Sabe-se que, 

mais de metade da população não cumpre as recomendações da OMS quanto ao consumo diário 

de produtos hortofrutícolas e que, no caso infantojuvenil, se constata uma percentagem de 69% 

de inadequação da dieta alimentar (WHO, 2017). 

A obesidade infantil constitui um dos eixos prioritários do atual PNS, onde se perspetiva 

“(…) controlar a incidência e a prevalência de excesso de peso e obesidade na população infantil 

e escolar, limitando o seu crescimento até 2020” (DGS, 2015b, p. 12). 

Em Portugal, como resultado de políticas promotoras da saúde, entre 2008 e 2019, verificou-

se uma significativa redução no excesso de peso na primeira infância, passando de 37,9% para 

29,6% respetivamente. No entanto, o excesso de peso aumentou na população adolescente, 

assumindo em 2017 um total de 23,6% em pré-obesidade e 8,7% em obesidade (DGS, 2017a; 

Lopes et al., 2017; Serviço Nacional de Saúde, 2019). Estes mesmos dados indicam que, 
 

(…) 40% dos adolescentes ingere refrigerantes diariamente, mais de metade tem um consumo de 

hortofrutícolas abaixo do recomendável e mais de 20% consome açúcar acima dos níveis 

recomendados (..) sendo preciso olhar para ameaças como as assimetrias regionais e o aumento 

da prevalência com a idade (Lopes et al., 2017, p. 31). 

 
2.1  DETERMINANTES DA OBESIDADE INFANTIL 

 

Na sua génese, têm-se identificado diversos fatores que determinam a instalação e progressão 

da doença obesidade, considerando-se como os mais relevantes os fatores biológicos, 

ambientais/sociais e psicológicos (European Food Information Council, 2017). Estima-se que 

95% das situações de excesso de peso surjam devido a causas exógenas, sendo os restantes 5% 

atribuídos a causas endógenas, como as alterações metabólicas, hereditárias ou genéticas (WHO, 

2016; WHO, 2017). 
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Para facilitar o entendimento dos determinantes da saúde tem sido reiterado agrupá-los nas 

seguintes categorias: fixos ou biológicos (idade, sexo, genética); sociais e económicos (pobreza, 

emprego, nível socioeconómico, exclusão social); ambientais (habitat, qualidade do ar e da água, 

ambiente social); estilos de vida (alimentação, atividade física, tabagismo, álcool, 

comportamento sexual) e acesso aos serviços (educação, saúde, serviços sociais, transportes, 

lazer) (DGS, 2014).  

Através do modelo de Dahlgren e Whitehead (2007) é possível perspetivar os determinantes 

da saúde e a forma como estes atuam. Como se pode ver na figura 2, as pessoas estão na base do 

modelo, com as suas características individuais biológicas (idade, sexo e fatores genéticos) que, 

evidentemente, exercem influência sobre o seu potencial individual e sobre a sua condição de 

saúde. Na camada imediatamente seguinte, surgem o comportamento e os estilos de vida 

individuais (como a alimentação e o exercício físico). Logo após, surge a interação das pessoas 

com os seus pares (redes sociais e comunitárias), seguindo-se pela capacidade de manter a sua 

saúde influenciada pelas condições de vida e de trabalho, e acesso a bens e serviços essenciais. 

Finalmente, prevalecem as influências das condições socioeconómicas, culturais e ambientais 

gerais (Dahlgren et al., 2006). 

 
Figura 2 - Determinantes da Saúde.       

                          
Fonte: Dahlgren et al., 2006. 

 
Este modelo, enfatiza as interações entre os estilos de vida individuais, as normas e redes 

sociais e as condições de vida e de trabalho, relacionadas com o ambiente socioeconómico e 

cultural mais vasto. Deste modo, os determinantes da saúde dependem de decisões individuais, 

comerciais e políticas que tanto podem ser fatores de saúde positivos e de proteção, como podem 

traduzir-se em fatores de risco (Dahlgren et al., 2006). 

Todos os determinantes mencionados influenciam, de uma ou outra forma, o estado de saúde 

individual, familiar ou comunitário. Percebe-se hoje que esta influência é indiscutível, no entanto 



 
 

 
ago-21 | Página 27 

  

| Excesso de Peso e Obesidade na Adolescência: Promoção de Estilos de Vida Saudáveis 

tem sido difícil ponderar o peso específico de cada um deles, por traduzirem na sua maioria uma 

elevada subjetividade. “De entre os determinantes da saúde, os estilos de vida saudáveis ocupam 

um lugar de relevo pela aparente facilidade que apresentam na obtenção de mais ganhos em 

saúde” (DGS, 2014, p.1). 

Em Portugal, no ano de 2010, foram definidas seis prioridades inadiáveis na perspetiva da 

prevenção e controlo das doenças crónicas: o acesso aos serviços, a literacia, a alimentação 

saudável, o exercício físico, a redução do tabagismo e a diminuição do consumo de álcool.(DGS, 

2014, p.2). A forte relação da obesidade com a alimentação inadequada e sedentarismo é 

corroborada por diversos estudos que culpam a redução de atividade física, a ingestão diária 

excessiva de energia, as dietas ricas em gorduras, açúcares e sal, pobres em produtos 

hortofrutícolas pelo excesso de peso na população infantojuvenil (WHO, 2016; European Food 

Information Council, 2017; WHO 2017; DGS, 2017b;  DGS, 2021). 

Atualmente, os hábitos alimentares inadequados são um dos principais determinantes da 

perda de anos de vida saudável pelos portugueses (DGS, 2021). E os períodos de confinamento, 

desde 2020, por que o país atravessou e que muito provavelmente se voltarão a repetir, vieram 

colocar um grande desafio à adoção de uma alimentação saudável na população portuguesa, em 

particular nas famílias mais vulneráveis do ponto de vista socioeconómico (DGS, 2021). Neste 

contexto, e num futuro próximo, também se terá de equacionar o ganho de peso nas crianças e 

adolescentes, como uma consequência do encerramento das escolas durante o período pandémico 

pela doença coronavírus-2019. 

Hoje, ainda mais importante que ontem (devido ao atual contexto de pandemia), e mais do 

que um problema de estética, constata-se que a obesidade é um grave problema de saúde pública, 

um síndrome complexo, multifatorial, conducente a alterações físicas e psicossociais graves, com 

graves repercussões quando iniciada em idade pediátrica. Acarreta prejuízos para a saúde das 

crianças e adolescentes na medida em que pode pôr em causa o seu desenvolvimento físico, 

psicossocial, e desempenho escolar (Viveiro et al., 2016).  

Cunha et al. (2018), objetivaram determinar de que forma o excesso de peso e a obesidade 

infantojuvenil poderiam influenciar a qualidade de vida, tendo concluído que, os adolescentes 

com obesidade comparativamente aos de peso adequado, apresentavam uma menor qualidade de 

vida, no domínio físico, emocional, social e escolar. Os jovens, muitas das vezes reconhecem o 

seu excesso de peso, objetivando a sua redução, porém podem manifestar insatisfação com a sua 

imagem corporal, podendo-os predispor a problemas de saúde mental (Borges et al., 2018).  
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Castro et al. (2018), evidenciaram que os filhos de pais obesos apresentam uma maior 

probabilidade de ser tornarem obesos precocemente, e salientaram que a obesidade na 

adolescência tem pior prognóstico, porque nesta fase ocorrem alterações metabólicas 

significativas. Atribuem este facto, ao desmame precoce de aleitamento materno, ao tipo de 

alimentação, ao número excessivo de horas despendidas em atividades sedentárias (como ver 

televisão ou manusear o computador ou telemóvel), à diminuição da atividade física regular, e a 

um maior consumo de alimentos processados com elevada densidade energética, como fatores 

predisponentes para a obesidade. 

Os estudos de Moradi et al. (2017) e de Vieira & Carvalho (2018), demonstraram que a 

prevalência da obesidade infantil está diretamente associada ao estatuto socioeconómico e que 

para reduzir as desigualdades neste contexto, deve apostar-se na educação. 

Narciso et al. (2019), através de uma revisão sistemática da literatura, relacionaram os fatores 

associados à obesidade, em adolescentes entre os dez e os dezoito anos de idade. Concluíram que, 

de quarenta artigos incluídos, existe uma associação consistente e positiva entre fatores genéticos 

e obesidade. Para além disso, também verificaram associação entre o estatuto socioeconómico e 

obesidade. 

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde e OMS (2018), a obesidade nas 

crianças e adolescentes está relacionada com um mau desempenho escolar, visto que a população 

obesa apresenta maior número de faltas escolares comparativamente às de peso adequado. 

Consequentemente, têm piores perspetivas de emprego na idade adulta. Nesta conjetura, a WHO 

(2018b) evidencia que existem enumeras opções políticas para lidar com os determinantes da 

obesidade infantojuvenil, sendo que algumas destas centram-se na promoção da atividade física 

e outras na melhoria da qualidade da alimentação. 

Apesar da diversidade de conclusões relativas à génese e efeitos da obesidade infantil, 

verifica-se uma convergência de pensamento: a promoção, através da adoção precoce de 

comportamentos saudáveis, será das poucas atitudes possíveis para promover a saúde e prevenir 

a doença futura. Apesar de alguns fatores, que influenciam o nosso comportamento, não serem 

modificáveis, o ambiente e as experiências com os alimentos, são vistos como centrais no 

desenvolvimento do comportamento alimentar dos adolescentes e poderão ser modificados 

(Santos et al., 2018; Castro et al., 2018). 
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3 ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS: HÁBITOS ALIMENTARES E ATIVIDADE FÍ-

SICA 

 

A palavra saudável está na «moda» e uma vida saudável é seguramente o maior desejo de 

qualquer pessoa. Felizmente, as pessoas têm vindo a aperceber-se que ser saudável é muito mais 

do que ausência de doença. A saúde é um dos principais fatores responsáveis pela qualidade de 

vida, em que ser saudável significa sentir-se bem, com energia e capacidade para dar resposta a 

todas as solicitações quotidianas. Pode considerar-se como um investimento a longo prazo, que 

certamente dará frutos na posteridade. Os estilos de vida (particularmente a alimentação e a 

atividade física), representam em si uma importante oportunidade de promoção da saúde (DGS, 

2020a). “A obtenção de ganhos em saúde pela adoção de estilos de vida saudáveis surge como 

uma oportunidade de influenciar positivamente a saúde, sobretudo no que respeita às doenças 

crónicas não transmissíveis.” (DGS, 2020a, s.p.). 

No contexto de excesso de peso, a adoção de um estilo de vida saudável deve ser encarada 

como uma possibilidade e como um desafio da pessoa, da família e da comunidade, pela hipótese 

de se ter uma atitude preventiva no que diz respeito à saúde. Importa então promover o aumento 

da literacia em saúde, para ter pessoas e comunidades ativas e capacitadas, que permitam a 

tomada de decisões críticas, face às suas opções (Loureiro & Miranda, 2018). 

Idealmente, todos os adolescentes deveriam adotar estilos de vida adequados, que 

permitissem o seu bem-estar e crescimento (físico, mental, social e/ou intelectual), e que 

perdurassem ao longo da vida. Dormir o tempo adequado e conseguir manter rotinas ao deitar e 

acordar; manter-se dia após dia fisicamente ativo através da prática de atividade física e desporto, 

e usar moderadamente o telemóvel, tablet ou computador para fins lúdicos, são alguns exemplos 

de como, através de uma forma planeada e articulada, é possível melhorar a qualidade de vida 

dos adolescentes e possivelmente do seu agregado familiar, numa perspetiva de otimização da 

saúde (WHO, 2019a). Esta, foi a tentativa idealizada com o projeto desenvolvido. 

A nível nacional são várias as estratégias que visam a promoção da saúde através da 

aquisição de hábitos alimentares saudáveis e atividade física. Tendo em conta que estes estilos 

de vida, dentro dos determinantes da saúde, são o que podem apresentar maiores ganhos em 

saúde, abordaremos de seguida, de forma individualizada a importância da promoção de hábitos 

alimentares saudáveis e de atividade física na população adolescente. 
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3.1 PROMOÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS 

 

Uma população mais saudável é um fator essencial para o sucesso de uma sociedade, fazendo 

com que esta seja mais produtiva, sustentável e economicamente competitiva (Ministério da 

Saúde, 2018). Santos et al. (2018), abordam a importância da Educação Alimentar traduzida num 

conjunto de estratégias educacionais que podem ser aplicadas em diferentes níveis, com o intuito 

de ajudar a pessoa a melhorar as suas escolhas e comportamentos alimentares, ao longo da sua 

vida. Assume-se como preponderante, a necessidade dos adolescentes adquirirem ou 

incrementarem as suas competências alimentares, com o objetivo de os capacitar em escolhas 

alimentares mais saudáveis (Santos et al., 2018). 

A nível nacional são várias as estratégias que visam a promoção da saúde através da 

aquisição de hábitos alimentares saudáveis. O atual PNS, é um instrumento estratégico, que 

permite o alinhamento das políticas de saúde com o objetivo de maximizar os ganhos em saúde 

para a população de um país (DGS, 2015b). Os seus grandes objetivos são a redução da 

mortalidade prematura, a melhoria da esperança de vida saudável (aos 65 anos), a redução dos 

fatores de risco relacionados com as doenças não transmissíveis, particularmente a obesidade 

infantil e o consumo e exposição ao tabaco, visando a obtenção de Mais Valor em Saúde (DGS, 

2015b, p. 4).  

No documento abordado, propõem-se quatro metas, sendo uma delas controlar a incidência 

e a prevalência de excesso de peso e obesidade na população infantil e escolar, limitando o seu 

crescimento até 2020 (DGS, 2015b). Neste contexto, surgiu o PNPAS considerado um programa 

nacional de saúde prioritário desde 2012 (revisto em 2016 pelo Despacho n.º 6401/2016), que 

pretende contribuir diretamente para a meta supracitada. O PNPAS integra a Plataforma para a 

Prevenção e Gestão das Doenças Crónicas, juntamente com os programas nas áreas da Prevenção 

e Controlo do Tabagismo, Promoção da Atividade Física, Diabetes, Doenças Cérebro-

cardiovasculares, Doenças Oncológicas e Doenças Respiratórias. Este programa articula as suas 

estratégias com diferentes parceiros, desde a produção alimentar aos consumidores e tem em 

consideração as diferentes orientações internacionais a este nível, nomeadamente as provenientes 

da Comissão Europeia, OMS e Agência Europeia para a Segurança Alimentar (DGS, 2021). 

Com o PNPAS, pretende-se, através de diversas medidas de cariz nacional, modificar o 

ambiente alimentar, melhorar a qualidade e a acessibilidade da informação de modo a capacitar 

os cidadãos para escolhas alimentares saudáveis, promover e desenvolver a literacia e autonomia 
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dos consumidores para escolhas alimentares saudáveis e ainda promover a inovação e o 

empreendedorismo direcionado à área da promoção da alimentação saudável (DGS, 2021). 

Será nesta perspetiva, de promoção e prevenção, que a identificação dos fatores de risco 

associados à obesidade infantojuvenil assume crucial importância, com o intuito de otimizar as 

estratégias preventivas, tendo presente que a idade escolar é tida como um período ideal para 

atuar preventivamente (Vieira & Carvalho, 2018).  

Verifica-se também que as crescentes desigualdades socioeconómicas associadas à 

obesidade infantojuvenil, tanto em Portugal como noutros países europeus, parecem crescer nas 

crianças provenientes de famílias com menor escolaridade e com menor capacidade económica 

(Moradi et al., 2017). Estas situações, levaram a OMS a enfatizar o papel e a importância dos 

ambientes promotores de saúde para a modificação de comportamentos alimentares. A escola, 

aparece assim, como um local essencial para o desenvolvimento de competências alimentares, 

tanto ao nível de conhecimentos, como de atitudes e comportamentos. E, aliados à escola, 

completam esta esfera de atuação; a família, a comunidade e os profissionais de saúde (Direção-

Geral da Educação & DGS, 2017). 

O Ministério da Saúde (2019) alude que é da competência da família, professores, 

profissionais de saúde e responsáveis políticos e institucionais, promover e estimular atitudes 

positivas perante comportamentos e escolhas alimentares saudáveis. A mesma fonte realça como 

competência dos profissionais de saúde “promover e supervisionar a oferta de uma alimentação 

adequada e promover um estilo de vida ativo, visando a promoção da saúde para a vida” (p.18). 

Compete ainda aos adolescentes, compreender as indicações que lhes são transmitidas, por forma 

a encontrar satisfação em cumpri-las.  Só desta forma, conseguiremos, através de uma atitude 

coletiva, responsável, concertada e educativa, alcançar a máxima expressão de saúde das gerações 

futuras (Ministério da Saúde, 2019). 

 
3.2 PROMOÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

Em Portugal, de acordo com o Eurobarómetro de 2017, apenas 5% das pessoas com idade 

superior a quinze anos assumem fazer exercício ou desporto regularmente e a mesma 

percentagem afirma que tem outros hábitos regulares de atividade física (como por exemplo, usar 

a bicicleta como meio de transporte). Considerando toda a atividade física, não mais do que 25% 

da população atinge as recomendações internacionais para a saúde. Portugal é o segundo país de 
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Europa que menos caminha (29%) e o país onde mais pessoas afirmam que não têm interesse ou 

motivação para praticar atividade física (33%) (European Comission, 2018). 

À semelhança da população adulta está também a adolescente marcada por uma preocupante 

inatividade/sedentarismo quotidiano. De acordo com dados divulgados pela OMS (WHO, 

2019b), num estudo sobre níveis de atividade física em adolescentes, que abrangeu um total de 

cento e quarenta e seis países no período de 2001 a 2016, concluiu que mais de 80% dos 

adolescentes não cumpriram as recomendações atuais de pelo menos uma hora de atividade física 

diária, e que, de forma geral, as raparigas (85%) são menos ativas que os rapazes (78%). Neste 

estudo, Portugal ficou em 79º lugar do ranking, ou seja, na metade mundial mais inativa. A 

percentagem foi de 84,3% de adolescentes com hábitos sedentários e de apenas 15,7% com uma 

rotina de atividade física saudável e recomendada. Também em Portugal, as raparigas mantém o 

registo de menor atividade quando comparado com os rapazes. 

O estudo português de Mota et al. (2016) aplicado em adolescentes, corrobora esta realidade. 

Complementa que, as áreas mais preocupantes são as que se relacionam com o uso do tempo de 

lazer, traduzido no nível reduzido de atividade física regular e um maior período despendido em 

comportamentos sedentários, quando comparado com as recomendações. Sugerem então, 

alterações no ambiente familiar, no sentido de valorizar a utilização do tempo livre em atividades 

mais dinâmicas, mas também no ambiente físico (por exemplo, em casa, nas zonas circundantes 

da habitação e nos transportes para a escola). Sublinham ainda, a importância de, através de 

políticas de promoção de estilos de vida saudáveis, implementar programas de atividade física 

em diferentes domínios do quotidiano das crianças e adolescentes portugueses. 

Importa agora referir que, atividade física, exercício físico e tempo de lazer são conceitos 

distintos, estando, contudo, associados à conceção de saúde e bem-estar físico e psicológico, não 

apenas da população infantojuvenil mas da população em geral. O termo atividade física 

“contempla qualquer movimento realizado pela musculatura esquelética do corpo (os principais 

músculos), que resulte num dispêndio energético acima dos valores de repouso” (DGS, 2020a, 

s.p.). São exemplos, a atividade doméstica e atividade no trabalho, que apesar de requerem 

movimento não têm como objetivo melhorar a performance física. Enquanto o exercício físico, 

compreende toda a prática consciente e intencional de atividade física, realizada com um objetivo 

específico (como por exemplo, melhorar a saúde), bem delineada no tempo e com ou sem 

prescrição, sendo geralmente uma prática planeada (DGS, 2020a). Por último, o lazer é definido 

como o estado de espírito em que o ser humano se coloca instintivamente (não deliberadamente), 
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dentro do seu tempo livre, na procura da vertente lúdica (diversão, alegria, entretenimento) 

(Portal da Educação, 2020). Pode dizer-se que em tempo de lazer estaremos a praticar atividade 

física, porque provavelmente, durante esse período teremos algum tipo de movimento corporal 

ativo. 

A atividade física é, assim, o termo mais abrangente, uma vez que inclui todo o tipo de 

movimento, desde mexer os dedos, espreguiçar, subir escadas, vestir, mobilizar as pernas 

enquanto se está sentado até à eventual participação num campeonato desportivo, e nesse sentido 

inclui o exercício físico e/ou o lazer (Ferreira, 2010). 

Segundo as recomendações do Health-Enhancing Physical Activity, devem ser cumpridos 

pelos adolescentes 60 minutos diários de atividade física, de intensidade pelo menos moderada, 

e 30 minutos por dia para pessoas adultas e idosas (Europe Active, s.d.). Neste seguimento, e de 

acordo com a OMS, a atividade física das crianças e adolescentes deve incluir; brincadeiras, 

jogos, atividade desportiva, transporte, recreação, educação física ou exercício planeado, 

atividades estas que devem ser realizadas quer em contexto familiar, escolar ou comunitário 

(WHO, 2007). Compreende-se assim, que a atividade e o exercício físico constituem meios 

cruciais para lidar com as transformações corporais e psicossociais que vão ocorrendo na 

adolescência. A sua prática efetiva proporciona bem-estar físico, prazer e promove a melhoria da 

autoestima (Diao et al., 2020). 

Pela necessidade evidenciada, de aumentar o nível de atividade física na população 

portuguesa, foi criado, em 2016, o PNPAF através do Despacho nº 6401/2016, constituindo um 

dos doze Programas de Saúde Prioritários. Este, apresenta como documento orientador a  

Estratégia Nacional para a Promoção da Atividade Física, Saúde e Bem-Estar (ENPAF) e 

funciona em harmonia com o PNS e com as principais orientações internacionais na área, 

nomeadamente da OMS. 

Neste contexto, e de acordo com a ENPAF, foi desenvolvido um conjunto alargado de 

atividades orientadas para a diminuição do sedentarismo e para o incentivo à prática regular da 

atividade física. Para tal, a estratégia passou por definir objetivos, áreas de intervenção e 

estabelecimento de prioridades, relacionadas com o âmbito da atuação dos serviços de saúde, dos 

seus parceiros e das instituições que podem influenciar a saúde e o bem-estar das populações, e 

neste caso específico, a instituição escolar em parceria com a Unidade de Cuidados na 

Comunidade de referência (DGS, 2016). Foi em parceria com a equipa pedagógica, responsável 

pelas atividades de educação física que nós, através da promoção, comunicação e educação para 
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a saúde pretendemos estimular a adoção de estilos de vida saudáveis na população em estudo. 

Assumimos assim, o trabalho intersectorial, entre a instituição de saúde e a de educação, como 

essencial “(…) de forma a criar oportunidades, para todas as pessoas, adaptadas à situação, 

procurando dar resposta às diferentes especificidades na educação, promovendo o reforço dos 

mecanismos de comunicação entre os diferentes atores e instituições dos sistemas de saúde e 

escolar, designadamente os profissionais de saúde, docentes, alunos e famílias.” (DGS, 2016, 

p.24). 

A este nível, é de realçar a contribuição do Plano de Ação Global para a Atividade Física 

2018-2030 da OMS, que apresenta diversas recomendações políticas, universalmente aplicáveis 

a todos os países e aborda os múltiplos determinantes culturais, ambientais e individuais da 

inatividade (WHO, 2018c). “Há muitas formas de realizar atividade física - caminhar, andar de 

bicicleta, nadar, praticar desporto, brincar de forma ativa e envolver-se em atividades recreativas 

- e muitas oportunidades e contextos para o fazer.” (WHO, 2018d, p.2). 

A WHO (2020b) recomenda como boas práticas para os adolescentes, as seguintes 

premissas: praticar alguma atividade física é melhor do que nenhuma; mesmo se os adolescentes 

não cumprirem as recomendações, praticar alguma atividade física será benéfico para a sua saúde; 

os adolescentes devem começar com níveis de atividade física reduzidos e aumentar 

gradualmente a frequência, intensidade e duração; oferecer a todos os adolescentes oportunidades 

seguras e equitativas, e encorajar a participação em atividades que sejam divertidas, 

diversificadas e adequadas para sua idade e capacidade. 

Neste contexto, o enfermeiro, e em especial o enfermeiro especialista em Enfermagem 

Comunitária, assume um papel fulcral, de mediador e transmissor de um 

 
(…) conceito de estilo de vida fisicamente ativo como sinal (vital) de saúde e bem-estar para 

todos, independentemente de condições de saúde, económicas, demográficas ou sociais, 

envolvendo os atores sociais relevantes em iniciativas centradas no cidadão e gerando cadeias 

integradas de valor conducentes a aumentar o interesse da população pela prática regular de 

atividade física e pela redução do tempo sedentário (DGS, 2020b, s.p.). 
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4 PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

“A Promoção da Saúde pode definir-se como o conjunto de esforços realizados coletiva e 

individualmente para que se concretize o potencial máximo de saúde a que podemos aspirar” 

(Loureiro & Miranda, 2018, p.15). À primeira vista, parece ser algo simples de executar, no 

entanto é uma tarefa complexa, que exige um compromisso intenso e conjunto. Todos nós, seja 

de forma individual e/ou coletiva, somos chamados a participar neste processo. 

Nos meados dos anos 80, a OMS assume-se definitivamente, no processo de promoção da 

saúde, através da 1ª Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde no Canadá, adotando 

com a Carta de Ottawa o objetivo de responder às crescentes expectativas mundiais, no sentido 

de adquirir um movimento de Saúde Pública inovador. O documento supracitado agrega um 

conjunto de orientações que visavam a saúde para todos no ano 2000 (Loureiro & Miranda, 2018). 

As discussões que antecederam à sua elaboração centraram-se nas necessidades dos países 

industrializados, mas também assumiram especial preocupação em todas as outras regiões 

(Serviço Nacional de Saúde, 2016). 

Segundo a Carta de Ottawa (1986), a promoção da saúde é o processo que visa criar 

condições para que as pessoas aumentem a sua capacidade de controlar os fatores determinantes 

da saúde, no sentido de a melhorar, visando advogar (defesa da saúde, tornando fatores políticos, 

económicos, sociais, culturais e ambientais favoráveis à saúde), capacitar (reduzir as 

desigualdades para que as populações atinjam o seu potencial máximo em saúde através do 

controlo de fatores determinantes) e mediar (através da coordenação de setores e dos seus 

intervenientes) (DGS, s.d.).  

De acordo com Leavell & Clark, citados em Stanhope & Lancaster (2011), a promoção da 

saúde é abrangida pela prevenção primária, e foca-se em medidas positivas através do ensino a 

pessoas saudáveis e à promoção de condições ambientais favoráveis. Neste contexto, Stanhope 

& Lancaster (2011), enaltecem o papel dos enfermeiros na promoção da saúde das populações 

tendo em conta as suas crenças, definições de saúde e objetivos das mesmas, conseguindo 

reconhecer a relevância da prevenção da doença, e a importância da promoção da saúde como 

um objetivo unânime da prática de enfermagem. 
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Para Bonita et al. (2010), um dos objetivos das políticas de saúde pública é a promoção da 

saúde, e esta pretende capacitar as pessoas para que consigam ter um controlo major sobre a sua 

saúde bem como perspetivar a sua melhoria. Na sua ótica, a promoção de saúde encontra-se 

dentro do nível de prevenção primordial cujo objetivo consiste em evitar o aparecimento e 

estabelecimento de estilos de vida social, económica e cultural que contribuam para um elevado 

risco de doença. Infelizmente, o reconhecimento da importância deste tipo de prevenção surge, 

na maioria das vezes, tardiamente, mas todos os países deveriam evitar a propagação de estilos 

de vida não saudáveis. 

Torna-se assim importante diferenciar determinados conceitos, tais como a promoção da 

saúde, a prevenção da doença e a manutenção da saúde. Para Pender et al. (2014), a diferença 

mais significativa entre promoção da saúde e prevenção da doença está na motivação subjacente 

ao comportamento por parte das pessoas e das comunidades. A promoção da saúde é um 

comportamento motivado pelo desejo de incrementar o bem-estar e atualizar o potencial de saúde 

humana. A prevenção da doença, também designada de proteção à saúde, traduz um 

comportamento motivado por um desejo de evitar ativamente a doença, detetá-la precocemente 

ou manter-se funcionalmente estável dentro das limitações da própria doença. 

Para Laffrey (1990), citado em Stanhope & Lancaster (2011) “(…) a promoção da saúde é 

um comportamento orientado para a aquisição de um nível elevado de saúde. A prevenção da 

doença é um comportamento orientado para a redução da ameaça da doença ou enfermidade, e a 

manutenção da saúde é orientada no sentido de manter determinado estado de saúde” (p. 339). 

Como estratégia para a promoção da saúde, Loureiro & Miranda (2018) defendem que a 

literacia é determinante, podendo tornar-se numa medida efetiva de resultado. Esta, em 

conformidade com o empoderamento, possibilita que a promoção da saúde, tenha um significado 

concreto e uma direção estratégica (Melo et al., 2018). Nesta perspetiva, o enfermeiro especialista 

em enfermagem comunitária e de saúde pública, ao fazer diagnósticos de situação para a 

promoção da saúde e empoderamento comunitário, está a tornar o seu leque de ação ilimitado e 

preponderante para comunidades mais equitativas e justas (Loureiro & Miranda, 2018). 

A relação que atualmente se conhece entre o nível de educação e o nível de saúde tem levado 

muitos países a recorrer a medidas de ação educativa com o objetivo de contribuir para a melhoria 

da qualidade de vida das suas populações. Evidencia-se que, bons níveis de literacia em saúde 

estão associados ao sucesso da vivência em sociedade e em comunidade. Estes níveis, 
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habitualmente associados aos níveis de educação, são importantes fatores que pressupõem uma 

participação ativa no desenvolvimento comunitário e no nível global de saúde (Loureiro & 

Miranda, 2018). Deste modo, a educação para a saúde, dirigida à mudança de estilos de vida é 

encarada como uma mais-valia e um poderoso investimento no contexto da saúde, centrando-se 

na aprendizagem de atividades e experiências em pessoas e grupos (Pender et al., 2014). “Daí a 

necessidade de se desenvolverem políticas integradas (…), em que a educação para a saúde seja 

um complemento de políticas que visam atuar sobre os determinantes da saúde” (Loureiro & 

Miranda, 2018, p.175). 

No contexto de promoção da saúde, aumentar os comportamentos saudáveis e diminuir os 

comportamentos de risco ou prejudiciais à saúde são os principais desafios enfrentados pelos 

profissionais de saúde, em particular pelos enfermeiros. O conhecimento de teorias e modelos 

individuais de comportamentos de saúde permitirá ao enfermeiro selecionar o modelo mais 

apropriado para alcançar a mudança de comportamento pretendida, e a escolha da teoria a 

desenvolver deverá ter em conta as necessidades da população a intervir (Pender et al., 2014). 

 
4.1 MODELO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE DE NOLA PENDER 

 
A promoção da saúde através de estilos de vida saudáveis, com o intuito de prevenir doenças, 

nomeadamente a obesidade infantojuvenil, poderá ser sustentada através do modelo de Nola 

Pender, designado de HPM (Health Promotion Model).  

O HPM é um modelo orientado por competência ou abordagem. Ao contrário dos modelos 

de prevenção, não inclui o medo ou a ameaça como fonte de motivação para o comportamento 

de saúde. Embora ameaças imediatas à saúde tenham demonstrado motivar a ação, ameaças num 

futuro distante requerem a mesma força motivacional (Pender et al., 2014). 

Este modelo, defende que os enfermeiros são profissionais de saúde com um papel de relevo 

na promoção da saúde de pessoas de todas as faixas etárias, auxiliando-as a manterem-se 

saudáveis, criando ambientes saudáveis, atuando em situação de doença crónica, otimizando a 

saúde, desenvolvendo uma abordagem holística, na potenciação da saúde individual, das famílias, 

comunidades e população em geral. Serão estes, os agentes facilitadores na tomada de decisão, 

desenvolvendo atividades promotoras de saúde, capacitando as pessoas, aplicando as políticas de 

saúde e sociais em colaboração com outros profissionais de saúde. O presente modelo, define 

dois níveis de prevenção; prevenção primária, quando o risco de doença está presente e prevenção 
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secundária que objetiva prevenir o aparecimento de novas doenças quando já existe uma doença 

instalada, promovendo a saúde dentro dos limites da doença ou incapacidade (Pender et al., 2014). 

Os enfermeiros, como o maior grupo de prestadores de cuidados de saúde diretos, possuem 

habilidades que promovem a criação de um ambiente dinâmico e potenciador de mudança, 

incentivando o adolescente, a adquirir e manter essa capacidade, partindo da premissa que este é 

detentor de faculdades favoráveis à alteração dos seus comportamentos de saúde e de mudança 

de estilos de vida relacionados com a saúde (Pender et al., 2014). 

O HPM é uma tentativa de retratar a natureza multidimensional das pessoas em interação 

com os seus ambientes interpessoais e físicos enquanto procuram a saúde. Integra diversos 

princípios e apresenta uma estrutura que visa acoplar a perspetiva de enfermagem do 

funcionamento humano holístico e da ciência do comportamento com fatores que influenciam os 

comportamentos de saúde. É composto por três grandes componentes que se subdividem em 

variáveis (Pender et al., 2014): 

• Características e Experiências Individuais, assumindo que cada pessoa possui 

caraterísticas e experiências únicas que exercem influência sobre as suas ações futuras, num grau 

variável mediante o comportamento em questão.  

• Comportamento Anterior, que pretende instigar os efeitos diretos e indiretos na 

probabilidade da pessoa se envolver em comportamentos que potenciem a saúde, cabendo ao 

enfermeiro ajudar a pessoa a concentrar-se nos benefícios de um determinado comportamento no 

seu futuro, através de ensinos que visem suplantar obstáculos e criar um bom nível de eficácia 

que mobilize sentimentos de afeto positivos. 

• Fatores Pessoais, que podem ser biológicos (idade, IMC, força, equilíbrio), psicológicos 

(autoestima, auto motivação, estado de saúde percecionado) e socioculturais (raça, etnia, nível 

socioeconómico), limitando-se aqueles que serão importantes para clarificar ou prever o 

comportamento alvo. 

Na sequência, comporta as variáveis: Percebe Benefícios para a Ação, que corresponde às 

representações mentais positivas que reforçam as consequências de adotar um comportamento, 

dependendo dos benefícios que a pessoa espera alcançar. Percebe Barreiras para a Ação, 

representa as perceções negativas sobre um determinado comportamento, como obstáculos, 

bloqueios mentais e custos que daí podem advir. Percebe a Autoeficácia, comporta um 

julgamento sobre as habilidades pessoais para executar um determinado percurso de ação, 
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pressupondo alcançar um nível de desempenho específico, potenciando dessa forma, o 

comportamento de promoção da saúde. Sentimentos em Relação ao Comportamento, refere-

se a uma reação emocional direta, seja ela positiva, negativa, agradável ou desagradável, sendo 

que o estado do sentimento gerado poderá determinar se o comportamento será ou não repetido 

e mantido a longo prazo. Influências interpessoais, correspondem às atitudes dos outros, às 

crenças e cognições, que envolvem os comportamentos. Incluem as normas sociais e de apoio 

social. Influências situacionais, em que as pessoas realizam comportamentos de modo mais 

eficaz, em situações ou em contextos ambientais nos quais se sentem mais seguros e integrados. 

Compromisso com o Plano de Ação, corresponde às ações que auxiliam a pessoa a manter um 

comportamento promotor de saúde. Exigências Concorrentes Imediatas e Preferências, dizem 

respeito aos comportamentos alternativos que interferem na realização da ação pretendida de um 

comportamento de promoção de saúde planeado. As preferências reportam-se às propriedades de 

reforço sobre as quais as pessoas têm um elevado nível de controlo, correspondendo a impulsos 

abruptos. O Resultado Comportamental, engloba o comportamento orientado para a promoção 

da saúde e representa o resultado da ação do HPM, advogando que os comportamentos que 

potenciam a saúde são parte integrante de um estilo de vida saudável, levando assim, a uma 

melhoria da saúde, da qualidade de vida e da capacidade funcional, em todos os estadios de 

desenvolvimento (Pender et al., 2014).     

Assim, mostra-se de extrema importância definir as estratégias de intervenção mais 

adequadas a cada situação específica, sempre com a noção de que variam de acordo com os 

diferentes determinantes. Por exemplo, ingerir alimentos saudáveis, como frutas ou vegetais, e 

tê-los disponíveis no lar, poderá funcionar como um gatilho para uma alimentação familiar 

saudável. No entanto, para que essa disponibilidade se proporcione, as pessoas, além de 

necessitarem de poder económico, deverão compreender a importância de adquirir e consumir 

esses mesmos alimentos idealizando o benefício que deles poderão obter.  

O contexto, sustenta e expande o potencial de saúde, mas também pode inibir a saúde e o 

bem-estar. É, nesse sentido, importante que os profissionais de saúde reconheçam e entendam a 

complexidade da promoção da saúde (Pender et al., 2014). 

A forma mais pura de motivação para a promoção da saúde subsiste na infância e 

adolescência, quando a energia, vitalidade e vigor são marcos importantes e a ameaça de doenças 

crónicas parece remota. Os adolescentes podem e devem envolver-se em comportamentos 
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saudáveis pelo prazer que isso lhes poderá proporcionar ou pela melhoria do aspeto físico e 

atratividade para os outros (Pender et al., 2014). 

Efetivamente, fomentar comportamentos saudáveis durante a adolescência e adotar medidas 

que permitam proteger os adolescentes dos riscos que se colocam à sua saúde é fundamental, de 

modo a prevenir problemas de saúde presentes e futuros (WHO, 2018e). Porém, conseguir atingir 

tal propósito tem vindo a constituir-se como um verdadeiro desafio, na medida em que os 

adolescentes frequentam pouco os serviços de saúde, recorrendo aos mesmos sobretudo por 

motivos de doença aguda, resolvendo o problema pontual de saúde (Ferreira, 2008). Neste 

sentido, as estratégias internacionais para envolver os adolescentes no seu processo de saúde, 

através da promoção da saúde e prevenção da doença, necessita que os seus direitos sejam 

assegurados e que se invista no seu futuro, proporcionando-lhes, entre outras condições, o acesso 

a cuidados de saúde adequados, seja em contexto familiar, escolar ou comunitário (WHO, 2018e). 

Os enfermeiros, principalmente os especialistas em saúde comunitária, no âmbito das suas 

intervenções, adotam como estratégia, particularmente nos grupos mais vulneráveis da 

população, capacitar as pessoas com vista a melhorar os seus estilos de vida. Assim, na prevenção 

e controlo da obesidade, é de extrema importância a conquista de dois objetivos: aumentar a 

atividade física e diminuir a ingestão calórica, através de um forte compromisso entre a Família 

e a Escola. E, é nestes espaços de crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes que 

os enfermeiros trabalham de forma integrada para a obtenção de ganhos em saúde e de melhor 

qualidade de vida (OE, 2009). 

 

4.2 ESCOLA E FAMÍLIA COMO AMBIENTES PROMOTORES DE ESTILOS DE VIDA 

SAUDÁVEIS 

 
A Escola serve como agente de transmissão de valores da sociedade em cada geração de 

crianças e adolescentes e também traduz o contexto ideal para as relações com os pares. Depois 

da família, é o segundo agente socializador mais importante na vida da criança e do adolescente 

(Hockenberry & Wilson, 2014). 

Na fase inicial da adolescência, a escola traduz uma continuidade dos anos anteriores, e as 

relações com os pares tornam-se cada vez mais importantes e influentes à medida que essa 

progressão escolar acontece. A influência específica exercida pelo grupo de pares depende da 
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origem, dos interesses e das competências de cada adolescente. Os colegas de turma assumem 

um impacto bastante significativo no processo de socialização (Hockenberry  & Wilson, 2014).  

Embora esteja evidenciado, que os adolescentes de hoje sejam mais sedentários do que há 

vinte anos atrás, é provável que despendam mais tempo e energia praticando e participando de 

atividades desportivas do que os indivíduos de qualquer outra faixa etária (WHO 2020b; 

Hockenberry  & Wilson, 2014; Micklesfield et al., 2021; European Commission, 2018). E, 

assumindo que muitos adolescentes praticam exercício físico apenas em contexto escolar 

(Hockenberry  & Wilson, 2014; Lee et al., 2018), a educação física escolar, direcionada para a 

saúde, pode ter efeitos imediatos de atividade e efeitos duradouros ao encorajar padrões de 

atividade para a vida inteira (Hockenberry  & Wilson, 2014; WHO 2018c; WHO 2020b; Lee et 

al., 2018; Rocha et al., 2017). 

Também a educação alimentar, com início assente no contexto familiar, pode e deve ser 

desenvolvida no ambiente escolar. Cabe à escola, um papel fundamental na literacia em 

alimentação e no desenvolvimento de atitudes e comportamentos alimentares saudáveis (Direção-

Geral da Educação, 2021). A escola, ao constituir-se como um espaço seguro e promotor de 

estilos de vida saudáveis, tais como a alimentação juvenil, valorizando a alimentação saudável, 

através dos alimentos disponibilizados, dos conteúdos curriculares e de outras ações dirigidas a 

esta temática, facilita, através das experiências de aprendizagem que proporciona, a adoção de 

comportamentos mais saudáveis, dotando os seus alunos com ferramentas de análise e de tomada 

de decisão mais adequados a estilos de vida saudáveis (DGS, 2015a).  

 
De facto, as escolas detêm uma posição única para influenciar tanto a alimentação como a 

atividade física das crianças. De entre as vantagens da utilização da educação alimentar contam-

se a regulação da oferta alimentar, o apoio administrativo, a presença de elementos pares e um 

ambiente em que a atenção e a aprendizagem são a regra (Direção-Geral da Educação, 2021, s.p.). 

 
 Em complemento, os profissionais de saúde, as famílias e a comunidade podem ser 

facilmente integrados. Deste modo, a Escola, é reconhecida como o local de eleição para a 

implementação de atividades promotoras da saúde. Pessoal docente, auxiliares educativos, 

discentes, família/encarregados de educação e a restante comunidade envolvente, necessitam ser 

considerados os pilares para alcançar o sucesso educativo e para a melhoria do nível de saúde da 

população escolar. Assim, e não esquecendo que os adolescentes passam grande parte do seu 

tempo na escola, este, torna-se um local de excelência para intervir em Educação Alimentar e 

Educação Física. Desta forma, além de se conseguir abranger um grande número de estudantes, 
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de diferentes classes socioeconómicas e num curto período temporal, toda a comunidade escolar 

pode e deve ser envolvida (WHO, 2018a; Santos et al, 2018). 

De acordo com Weber (2019), todo o universo escolar deveria ser Promotor de Saúde, 

constituindo assim um objetivo standard mundial. Acrescenta ainda, que são necessárias 

estratégias globais e planos de ação com orientações para a abordagem da saúde de crianças e 

adolescentes. Neste contexto, Weber (2019), alude à conceção da School for Health in Europe 

Foundation como uma fonte, onde além de orientações específicas, são publicados artigos 

relativos a escolas promotoras de saúde. Esta fundação, pretende melhorar a saúde das crianças 

e adolescentes europeus e reduzir as desigualdades em saúde, através de um enfoque particular 

nas Escolas (Schools for Health in Europe, 2021). 

O modelo de escolas promotoras de saúde tem sido utilizado para promover, nos alunos, o 

desenvolvimento de conhecimento, competências e atitudes corretas, na área da saúde. 

Considera-se que o indivíduo, através do exercício da reflexão crítica, proporcionada por uma 

abordagem deste tipo, acederá e aproveitará melhor a informação de saúde disponível. É neste 

âmbito, que a intervenção das escolas pode contribuir substancialmente para a saúde e bem-estar 

dos alunos, possuindo também um certo potencial de influência na comunidade (DGS, 2015a). 

Um índice mais elevado de literacia em saúde, consequência deste tipo de esforço, pode 

constituir-se, também, como um importante indicador de resultado das atividades de promoção 

da saúde e prevenção dos seus riscos, assim como, das competências e das capacidades da 

população de um determinado grupo, comunidade ou país (DGS, 2019b). A literacia em saúde 

pode entender-se, assim, como um conceito, que se enquadra na forma como a educação e a saúde 

podem ser parceiras no desenvolvimento dos alunos, dotando-os de elevados níveis de 

conhecimentos e disponibilidade para a ação, permitindo-lhes assumir a responsabilidade pelos 

seus atos e decisões em prol de uma melhor qualidade de vida e de um melhor e mais eficiente 

usufruto dos serviços de saúde disponibilizados (DGS,2018b). 

Em Portugal, o PNSE tomou-se o referencial do sistema de saúde no que diz respeito à 

promoção da SE. Para o alcance de ganhos em saúde, tornou-se assim, imprescindível a ligação 

e dedicação de todos os profissionais e serviços envolvidos, de forma eficiente, através da 

promoção de ambientes escolares benéficos à escolha de estilos de vida saudáveis e ao 

desenvolvimento dos níveis de literacia para a saúde da comunidade pedagógica (DGS, 2015a). 

Na SE, o enfermeiro é um elemento-chave na promoção da saúde. Este, em articulação com 

o ambiente escolar pode prestar cuidados às crianças e adolescentes como cuidador direto, 
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educador, conselheiro, consultor e gestor de caso (Stanhope & Lancaster, 2011). Apropriando ao 

presente contexto, no papel de educador para a saúde, ensina os adolescentes de forma individual 

e/ou coletiva, e recorre a variadas metodologias para ensinar sobre a saúde. Como consultor, é o 

indivíduo mais capacitado para dar informação de saúde aos professores, administradores e 

grupos de pais. O enfermeiro que exerce no âmbito da saúde escolar pode 

 
(…) fornecer informação profissional sobre propostas de alterações do ambiente escolar e o seu 

impacto na saúde das crianças. Também pode recomendar mudanças nas políticas da escola ou 

participar em organizações comunitárias para ajudar a tornar as escolas locais mais saudáveis 

(Wolf & Selekman, 2002 citados em Stanhope & Lancaster, 2011, p. 1048). 

 
A enfermagem escolar apresenta um futuro promissor. Apostar na promoção da saúde, 

representa o presente, e o futuro, em ganhos efetivos em saúde. Para tal, o enfermeiro deverá 

adaptar-se a todos os contextos e às novas realidades. As razões pelas quais se devem investir 

tempo e recursos na saúde e desenvolvimento dos adolescentes estão evidentes na magnitude do 

problema e nos custos de não agir atempadamente (WHO, 2016). 

Atualmente, e devido às atuais circunstâncias pandémicas, o poder da internet ganhou um 

extraordinário destaque e «obrigou» os adolescentes e restante população a exercitarem de forma 

mais assídua este método de comunicação. Os recursos online são hoje indispensáveis e devem 

ser encarados pelo enfermeiro da saúde escolar como um meio efetivo de abordagem aos 

adolescentes, professores e pais/EE. O enfermeiro de SE assume a responsabilidade de se manter 

atualizado relativamente às últimas modificações de cuidados de saúde e práticas de saúde para 

que a saúde nas escolas possa ser melhorada pelas novas tendências (Stanhope & Lancaster, 

2011). 

Se a escola é um meio ideal para intervir, a família patenteia similarmente um importante e 

imprescindível papel no que respeita à adoção e manutenção de estilos de vida saudáveis. 

Os determinantes de doenças crónicas não transmissíveis, como é o caso da obesidade 

infantojuvenil, são transmitidos de pais para filhos, não apenas por mecanismos genéticos, mas 

sociais. Como consequência, é difícil alterar os comportamentos das crianças e adolescentes se 

não se contar com a participação ativa dos pais (Loureiro & Miranda, 2018). A maioria dos 

profissionais de saúde e dos adolescentes apontam a família como o elemento estruturador na 

promoção da saúde e do bem-estar (Hockenberry & Wilson, 2014; Stanhope & Lancaster, 2011). 

Na família destacam-se, a relação entre o nível de educação dos pais e a sua preocupação com a 

saúde bem como a aquisição de hábitos de vida saudáveis, os estilos parentais, a comunicação 
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entre pais e filhos e a ligação entre os pais e o adolescente (WHO, 2016; WHO, 2018a; Rocha et 

al., 2017; Hockenberry & Wilson, 2014; Stanhope & Lancaster, 2011). 

A forma como os pais exercem a parentalidade, os hábitos alimentares da família, o número 

de refeições que realizam fora do lar, o género de alimentos consumidos no seio familiar, a 

existência de recompensas comportamentais que potenciam o sedentarismo, como ver televisão 

ou jogar consola/computador, são preditores do comportamento de saúde dos adolescentes (Li et 

al., 2014). 

A influência da família é um forte determinante da saúde do adolescente. O gradiente 

socioeconómico em saúde, em que saúde e bem-estar, melhoram à medida que o poder económico 

aumenta, é encontrado em diversas culturas ao longo do curso de vida. Este padrão social surge 

precocemente e molda as futuras desigualdades no desenvolvimento social, educação, emprego 

e saúde adulta. Embora os designados, saudáveis anos de adolescência, nem sempre sejam o foco 

das políticas de saúde, a evidência mostra que as desigualdades sociais e de saúde na saúde 

acompanham o indivíduo desde a infância e adolescência até o final da idade adulta (WHO, 2016; 

Stanhope & Lancaster, 2011). 

A família, divide a responsabilidade de auxiliar as suas crianças e adolescentes a atingir o 

potencial máximo de saúde, contribuindo de forma adicional para o programa escolar sob 

variadas formas. Cultivar a responsabilidade é, assim, um dos objetivos primordiais da assistência 

familiar, que pode modificar a relação do adolescente com a Escola (Hockenberry  & Wilson, 

2014).  

A alimentação e as atitudes em relação aos alimentos são basicamente centradas na família 

durante a primeira infância e infância intermédia, e os hábitos alimentares elevadamente 

relacionados com padrões e preferências culturais e individuais da família. Com a adolescência 

e o movimento em direção à independência, as influências familiares diminuem. Os interesses, 

as atitudes e as rotinas dos adolescentes são alterados à medida que uma quantidade maior de 

refeições é feita fora do domicílio e essas mudanças resultam, em grande parte, da elevada 

importância que os adolescentes depositam na aceitação dos pares e no processo de socialização. 

Os amigos podem influenciar facilmente os seus hábitos alimentares (Hockenberry  & Wilson, 

2014). 

De qualquer forma, a importância e a composição do grupo de pares não são constantes 

durante toda a adolescência. A sua estrutura e importância variam à medida que o adolescente se 

desenvolve física e psicologicamente. Na fase inicial da adolescência (10-13 anos) o adolescente 
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está mais centrado em si, o grupo não desempenha um papel tão importante como na segunda 

fase e é composto na sua maioria por pessoas do mesmo sexo. Na fase intermédia (entre os 14 e 

os 16 anos) o grupo de pares torna-se muito significativo, sentindo-se a sua influência mais do 

que em qualquer outro período da vida (Ferreira, 2008). 

Na fase da adolescência, um outro aspeto deveras importante, consiste em considerar os 

adolescentes como o alvo principal da intervenção promotora de saúde. A educação para a saúde 

nesta fase, deve deixar de ter como foco primário os pais/EE, tal como acontece durante a 

primeira infância, apesar de os envolver na intervenção educativa. O processo de autonomia que 

se inicia durante a adolescência leva a que a gestão da saúde deixe de ser feita exclusivamente 

pelos pais, começando os adolescentes a serem auto responsabilizados pela sua saúde e pelos 

comportamentos a ela ligados (Pender et al., 2014; Hockenberry & Wilson, 2014). 

No projeto desenvolvido, e considerando que os adolescentes em estudo se encontram numa 

fase inicial da adolescência, os pais ainda controlam, frequentemente, a sua alimentação. No 

entanto, é nesta fase que o adolescente começa a ganhar alguma autonomia no núcleo familiar e 

inicia o desenvolvimento de tarefas relacionadas com a sua própria alimentação, nomeadamente, 

confecionando pequenas refeições de forma autónoma ou adquirindo as mesmas fora do espaço 

familiar (Hockenberry & Wilson, 2014). 

Nesta conjetura, a relação entre pais e filhos é decisiva e preponderante. Quando baseada na 

confiança, na expressão de sentimentos, na existência de normas claras e negociadas, o apoio e 

suporte da família, demonstram uma estreita relação com o estilo de vida do adolescente (Ferreira, 

2008). A importância e a influência dos grupos de pares têm de ser consideradas na adoção e 

manutenção de estilos de vida saudáveis, sem que isso implique um decréscimo da influência 

familiar (Hockenberry  & Wilson, 2014; Rocha et al., 2017). 

Na revisão da literatura de Rocha et al. (2017), constata-se a incidência de obesidade na 

infância e adolescência, quando um ou ambos os pais apresentam obesidade, visto que os pais e 

restante família possuem uma relevante influência nos hábitos dos filhos. Na mesma, constatou-

se que a falta e/ou suporte insuficiente de apoio familiar interferem negativamente no tratamento 

e acompanhamento psicossocial da obesidade em oito dos artigos incluídos. Um desses artigos, 

relata uma pesquisa realizada com familiares de quarenta e uma crianças e adolescentes obesos 

de ambos os sexos, na qual se verifica a dificuldade dos pais/família em conseguir negar 

determinados alimentos aos filhos ou incrementar uma alimentação mais saudável, o que 

contribui para o aumento de peso e para o risco de comorbilidades. Além disso, outros estudos 



 
 

 
ago-21 | Página 46 

  

| Excesso de Peso e Obesidade na Adolescência: Promoção de Estilos de Vida Saudáveis 

recentes corroboram as conclusões de Rocha et al. (2017), particularmente, na dificuldade dos 

familiares em reconhecerem o excesso de peso e obesidade nos adolescentes, em virtude de 

apresentarem o mesmo quadro. Implicando assim, perdas e prejuízos na identificação dessa 

pandemia na adolescência, sendo recomendada a educação para a saúde com o intuito de incutir 

mudanças nos padrões familiares (Sigmund & Sigmundová, 2020). 

A família, desempenha, assim, um papel crítico no desenvolvimento de crenças e 

comportamentos de saúde. Quase todos os indivíduos se identificam com o seu núcleo familiar, 

no qual os membros influenciam os pensamentos e ações uns dos outros. Cada família tem um 

valor próprio, papel e poder estruturais, bem como padrões de comunicação exclusivos. Além 

disso, as famílias cumprem diversos papéis; proporcionam afeto, participam no processo 

socialização, proporcionam cuidados de saúde; transmitem comportamentos e solucionam 

períodos de crise de variadas formas. Neste sentido, devemos ter bem presente que, os estilos 

parentais e ambientes familiares estimulam comportamentos saudáveis e/ou não saudáveis, e que 

estes, muito provavelmente, persistirão ao longo da vida. A saúde das crianças e adolescentes é 

indissociável do stress familiar e dos comportamentos dos pais que promovem ou prejudicam a 

sua saúde. Nesse sentido, um olhar diferenciado, especialmente do enfermeiro especialista, que 

vise o desenvolvimento de estratégias para promover o bem-estar da família, através de 

intervenções diferenciadas relativas a comportamentos de saúde saudáveis, será o caminho a 

tomar (Pender et al., 2014). 
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5 A ESPECIALIDADE EM ENFERMAGEM COMUNITÁRIA - NA ÁREA DE ENFER-

MAGEM DE SAÚDE COMUNITÁRIA E DE SAÚDE PÚBLICA 

 

As alterações no perfil demográfico, no padrão epidemiológico e na estrutura de 

comportamentos sociais e familiares da sociedade portuguesa, bem como as ameaças constantes 

à saúde das comunidades, têm vindo a demarcar novas necessidades em saúde para as quais é 

iminente organizar respostas apropriadas, de forma individualizada, de qualidade e em 

proximidade, focadas na promoção da saúde, na gestão do risco, na prevenção da doença e de 

acidentes e nos cuidados de (re)adaptação e de suporte. Concomitantemente, subsistimos numa 

época em que a comunidade tem vindo a tomar consciência da sua responsabilidade em saúde e 

pretende assumir um papel de parceiro ativo reivindicando o seu direito aos avanços científicos 

e tecnológicos, exigindo dos profissionais de saúde, em especial dos enfermeiros, capacidade de 

adaptação e intervenção adequada face à resolução dos seus problemas (OE, 2015). Neste 

contexto, os cuidados de saúde e, analogamente, os cuidados de enfermagem, “(…) assumem 

hoje uma maior importância e exigência técnica e científica, sendo a diferenciação e a 

especialização, cada vez mais, uma realidade que abrange a generalidade dos profissionais de 

saúde” (OE, 2019, p. 4744). 

O enfermeiro especialista, de acordo com o regulamento de competências comuns do 

mesmo, é definido como aquele a quem se reconhece competência científica, técnica e humana 

para prestar cuidados de enfermagem especializados nas áreas de especialidade em enfermagem 

(OE, 2019). Este indivíduo, apesar das competências especializadas que detém, partilha um 

conjunto de competências comuns nos seguintes domínios: responsabilidade profissional, ética 

e legal, ao desenvolver uma prática profissional e ética na sua área de especialidade,; melhoria 

contínua da qualidade, ao desempenharem um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte 

de iniciativas estratégicas institucionais, preservando um ambiente terapêutico e seguro; gestão 

de cuidados, adequando a liderança e a gestão dos recursos disponíveis às situações e ao 

contexto; desenvolvimento das aprendizagens profissionais, ao desenvolver o 

autoconhecimento e a assertividade, baseando a sua prática clínica especializada em evidência 

científica (OE, 2019). 

Estas competências comuns, envolvem as dimensões da educação das pessoas e dos pares, 

“(…) de orientação, aconselhamento, liderança, incluindo a responsabilidade de descodificar, 
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disseminar e levar a cabo investigação relevante e pertinente, que permita avançar e melhorar de 

forma contínua a prática de enfermagem” (OE, 2019, p. 4744). 

A última reforma dos CSP (Cuidados de Saúde Primários) portugueses, que teve início 

oficial no ano de 2005 e concretização em 2008, considera-se uma das mais eficazes reformas 

dos serviço público de saúde das últimas décadas, em Portugal (Biscaia & Heleno, 2017). Hoje, 

os CSP são considerados o pilar do sistema nacional de saúde, constituindo os agrupamentos de 

centros de saúde e as respetivas unidades funcionais o primeiro acesso do cidadão à prestação de 

cuidados de saúde, assumindo importantes funções de promoção da saúde e prevenção da doença, 

prestação de cuidados na doença e conexão a outros serviços para a continuidade dos cuidados 

(Ministério da Saúde, 2008). 

Deste modo, facilmente se depreende que o enfermeiro especialista na área de enfermagem 

de saúde comunitária e de saúde pública, ao intervir na comunidade, é o profissional de saúde 

mais qualificado, com competências decisivas na resposta adequada às necessidades sentidas. 

A área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública tem uma longa história de 

evolução mundial. Em Portugal, iniciou-se como uma área de formação distinta do antigo Curso 

Geral de Enfermagem, passando posteriormente a ser uma área de especialização em 

Enfermagem. Inicialmente designada de Enfermagem de Saúde Pública, seguidamente de 

Enfermagem Comunitária e atualmente área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde 

Pública (Melo, 2020). A ligação destes dois termos foi assumida em 1984, na Conferência 

Essentials of Public Health Practice and Education, onde ficou acordado que o termo enfermeiro 

de saúde comunitária se poderia aplicar a todos os enfermeiros que prestassem cuidados na 

comunidade, quer tivessem ou não formação em enfermagem de saúde pública (Stanhope & 

Lancaster, 2011). 

Neste contexto, e tendo em conta a evolução desta área de especialização, torna-se pertinente 

elucidar os conceitos de grupo, comunidade, saúde comunitária e saúde pública, como forma de 

compreender a sua ligação. De acordo com os Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados 

de Enfermagem Comunitária da OE (2017, p.3): 

• Grupo – refere-se a um conjunto de seres humanos vivos como unidade social ou todo 
coletivo, unidos pela partilha de localização geográfica, situações ou interesses. 

• Comunidade – grupo de seres vivos humanos encarados como unidade social ou todo 
coletivo composto pela partilha geográfica , interesses comuns ou condições específicas. 

• Saúde Comunitária – reporta-se ao estado de saúde de uma comunidade (seja em 
condições públicas ou privadas) para promover, proteger ou preservar a sua saúde. 
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• Saúde Pública – remete para o estado de saúde de um determinado grupo de pessoas e 
das atividades e condições governamentais, com vista à promoção, proteção ou preservação da 
sua saúde. Representa o resultado da organização da sociedade, como forma de promover e 
defender a saúde dos seus cidadãos, sob a tutela do Estado. 

 
Através da leitura destes conceitos facilmente se depreende o porquê desta associação. 

Diversos grupos pertencem a uma comunidade e ao intervirmos numa comunidade poderemos 

alargar o foco para todas as populações. No entanto, embora todos os prestadores de cuidados 

diretos em saúde possam contribuir para a saúde da comunidade, nem todos têm a população 

como foco primário de atenção, ou seja, a visão global da mesma, evidenciando assim a simbiose 

e especificidade da saúde comunitária e da saúde pública (Stanhope & Lancaster, 2011). 

Enquanto área especializada de Enfermagem, no que respeita à regulação profissional, 

apresenta competências publicadas no quadro legislativo português, assim como orientações para 

o percurso formativo dos enfermeiros, não apenas no contexto académico mas em experiência 

clínica, de forma a assegurar o desenvolvimento das competências definidas (Melo, 2020). Ao 

alcançar as competências específicas, o enfermeiro especialista deverá demonstrar níveis 

elevados de julgamento crítico e tomada de decisão na identificação e controlo dos determinantes 

sociais e de saúde das comunidades, através da promoção da responsabilidade social para com a 

saúde, do aumento dos investimentos para incrementar a saúde, da consolidação e 

expansibilidade das parcerias em prol da saúde, do aumento da capacidade comunitária e de 

incentivar a palavra do cidadão, bem como assegurar infraestruturas para a promoção da saúde 

(OE, 2017). 

Baseando-nos nesta linha de pensamento, espera-se  que o enfermeiro especialista nesta área, 

tenha um entendimento profundo sobre os determinantes dos problemas de saúde de grupos ou 

de uma comunidade, na conceção do seu diagnóstico de saúde. Para tal, poderá ser o protagonista 

na elaboração de projetos adequados às necessidades detetadas, na implementação de 

intervenções e consequente monitorização e avaliação (visando a capacitação), na cooperação da 

vigilância epidemiológica, de modo a produzir indicadores pertinentes à tomada de decisão, e na 

consecução de uma prática complementar com a de outros profissionais de saúde e parceiros 

comunitários, num determinado contexto social, económico e político (OE, 2017). 
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II. ENQUADRAMENTO PRÁTICO 

 

Na segunda parte deste relatório apresentamos a caracterização da unidade de saúde e da 

comunidade onde decorreu o estágio, assim como, de forma pormenorizada expomos todas as 

fases de desenvolvimento do projeto de intervenção comunitária implementado. 

 

1 CONTEXTO DE ESTÁGIO E COMUNIDADE 

 

1.1  A UNIDADE DE SAÚDE 

 
Desde a criação do SNS que tem sido perseverante a preocupação com uma efetiva e eficaz 

articulação entre a prestação de CSP e a de cuidados diferenciados. Um dos modelos de 

organização que tem vindo a ganhar terreno em algumas regiões do País, e que “(…) procura 

melhorar a capacidade de resposta do sistema da saúde e otimizar a resposta dos serviços através 

de uma gestão integrada das várias unidades de saúde de uma região, corresponde à criação das 

unidades locais de saúde (…)” (Ministério da Saúde, 2012, p. 6288). 

Neste contexto, o Decreto-lei n.º 238/2012 que procedeu, à criação da Unidade Local de 

Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA), agrega numa única entidade pública empresarial, o 

Hospital de Santiago do Cacém e o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) existentes no 

Litoral Alentejano, com vista à otimização dos recursos e consequente melhoria da prestação à 

população dos diferentes tipos de cuidados, incluindo os cuidados de saúde continuados 

(Ministério da Saúde, 2012 ). 

Quanto aos CSP, a ULSLA integra cinco centros de saúde, uma unidade de saúde pública, 

uma unidade de recursos assistenciais partilhados e um centro de diagnóstico pneumológico 

(ULSLA, 2021a). Cada um dos seus centros de saúde integra as unidades funcionais do ACES, 

nomeadamente, Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) e Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados (UCSP). Os estágios, realizados entre, dois de novembro a dezoito de dezembro 

de 2020 e um de fevereiro a vinte e um de maio de 2021, decorreram numa das UCC integrada 

na ULSLA. 

As UCC são unidades funcionais dos ACES e estão estruturadas para dar resposta aos utentes 

de acordo com as orientações procedidas pela DGS (Ministério da Saúde, 2008). Uma das 

principais novidades da intervenção legislativa de 2008 consistiu na criação de ACES, enquanto 



 
 

 
ago-21 | Página 51 

  

| Excesso de Peso e Obesidade na Adolescência: Promoção de Estilos de Vida Saudáveis 

serviços públicos de saúde com autonomia administrativa, constituídos por várias unidades 

funcionais, que agrupam um ou mais centros de saúde, e que visionaram garantir a prestação de 

cuidados de saúde primários à população de uma determinada área geográfica (Ministério da 

Saúde, 2008). 

A reforma dos CSP, publicada pelo Decreto-Lei nº 28/2008 de 22 de fevereiro, criou as UCC 

às quais compete, à luz do disposto no artigo 11.º prestar: 

 
(…) cuidados de saúde e apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e comunitário, 

essencialmente a pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis em situação de maior risco ou 

dependência física e funcional ou doença que requeira acompanhamento próximo, e atua na 

educação para a saúde, na integração em redes de apoio à família e na implementação de unidades 

móveis de intervenção (Ministério da Saúde, 2008, p. 1184). 

 
A UCC deve, deste modo, assegurar as suas funções através de uma carteira de serviços que 

incorporem os cuidados de saúde prestados, considerando o diagnóstico de saúde da comunidade 

e as estratégias de intervenção definidas no PNS, centrando a sua organização numa coordenação 

efetiva entre os programas em desenvolvimento. Deve também assegurar o desenvolvimento dos 

programas e projetos do plano de ação do ACES, em estreita articulação com as unidades de 

saúde familiar, as UCSP, a unidade de saúde pública e com a equipa coordenadora local, no 

âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, e ainda, em consonância com as 

orientações técnicas definidas pelo conselho clínico. As atividades da carteira de serviços da 

UCC, a contratualizar com o ACES, devem incidir, prioritariamente, em diversas áreas, entre 

elas, a alínea e) do disposto no artigo 9.º:  

 
Projectos de promoção de estilos de vida saudável com intervenções a nível de programas de 

saúde já existentes, ou a implementar e desenvolver, em parceria com outras instituições que 

podem cooperar para a aquisição de hábitos de vida saudáveis da população ao longo do ciclo de 

vida (Ministério da Saúde, 2009, p.15440). 

 
Abordando especificamente a UCC onde se realizaram os estágios, constatou-se que esta, 

desenvolve atividades no âmbito do PNSE, do Programa Nacional de Saúde Materna, do Suporte 

em Cuidados Paliativos, da Formação a Cuidadores Formais e Informais, da Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados, da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, do Sistema 

Nacional de Intervenção Precoce na Infância, do Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco, 
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da Prevenção da Violência em Adultos, da Unidade Móvel de Saúde,  entre outros projetos 

adaptados às necessidades da população (ULSLA, 2021b).  

Os programas e projetos da carteira de serviços da referida UCC, integram o PNSE, no 

entanto, devido ao atual estado pandémico foram todos suspensos por tempo indeterminado. No 

município abrangido pela UCC, estão alocadas a este programa, mas não de forma exclusiva, 

duas enfermeiras com horário laboral de trinta e cinco horas semanais. Em tempo pré-pandémico, 

estas profissionais de saúde detinham cerca de doze horas semanais para realizar atividades no 

âmbito da saúde escolar. Tendo em conta o número de alunos do município (superior a 3000 

alunos), depreende-se que a dotação relativamente ao número de enfermeiros está aquém do 

previsto nas atividades alocadas ao PNSE, uma vez que este propõe como referência trinta 

horas/semana, por cada 2500 alunos (DGS, 2015a, p. 55). 

A equipa multidisciplinar desta UCC é constituída por nove enfermeiros, entre estes, a 

Enfermeira Coordenadora da Unidade, uma administrativa e três assistentes operacionais. 

Articula-se também, quando se verifica necessidade, com os seguintes recursos humanos: um 

médico, uma assistente social e uma psicóloga.  

Diariamente, a UCC dispõe de duas viaturas automóveis alocadas à Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados, para efetuar visitação domiciliária. Para esta visitação, 

deslocam-se diariamente, em cada viatura, uma enfermeira e uma assistente operacional. O 

horário de funcionamento às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras é das 8:00 às 18:00; terça-

feira das 08:00 às 19:00 e sábados, domingos e feriados das 09:00 às 13:00. 

 

1.2 A COMUNIDADE 

 

Ao Alentejo Litoral corresponde uma área de 5 309 Km2 (Instituto Nacional de Estatística 

[INE], 2019) e um total de 93 520 habitantes, sendo 45 836 do sexo masculino e 47 685 do sexo 

feminino (PORDATA, 2020a; PORDATA, 2020b). É composto por cinco municípios; Alcácer 

do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines (INE, 2019).  

O projeto realizado no âmbito deste estágio decorreu na área geográfica de intervenção de 

uma UCC, que abrange e inclui uma área de 1059 Km2. Constitui-se por oito freguesias e 28 789 

habitantes por estimativa, dos quais 13 903 do sexo masculino e 14 890 do sexo feminino 

(PORDATA, 2020b). Relativamente à distribuição por grandes grupos etários, 3460 encontram-

se na faixa etária entre os 0 e os 14 anos, 17 514 entre os 15 e os 65 anos e 7815 com mais de 65 
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anos (PORDATA, 2020c). De acordo com os dados da última operação censitária, percebemos 

que o município em questão perdeu população. 

Este município é marcado por uma nítida assimetria entre zonas, constituindo um território 

de transição entre o meio tipicamente urbano e o meio rural. Em toda a sua extensão, apresenta 

áreas territoriais funcionalmente distintas: áreas marcadas pela agricultura, silvicultura, pecuária 

e atividade piscatória; áreas dedicadas à indústria e comércio; áreas de povoamento disperso, 

associadas à pequena e média propriedade e áreas de utilização mista (Câmara Municipal de 

Santiago do Cacém, 2019). Em 2011, registou uma das taxas mais elevadas de atividade laboral 

(47,77%) da região do Alentejo, valor este, semelhante ao registado em termos nacionais 47,6%. 

A taxa de desemprego no concelho é de 9,12%, o que representa não só a taxa mais baixa do 

Alentejo Litoral mas também um valor inferior ao verificado para o conjunto do país (13,2%) 

(Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 2021). 

Quanto ao contexto educacional, no âmbito dos dados relativos aos indicadores de 

educação,  o município apresenta uma taxa bruta de pré-escolarização de 96%, em que a taxa de 

desistência no ensino básico é de 11,3% (2,9% no primeiro ciclo, 12,1% no segundo ciclo e 20,8% 

no terceiro ciclo), valor este inferior ao constatado no Alentejo (12,7%) mas superior ao 

verificado no país (10,6%) (INE, 2019). Verifica-se também uma taxa de 11,3% de população 

residente com o ensino superior, sendo este um valor superior ao registado pelo Alentejo (10,2%) 

e inferior ao do país (13,8%) (INE, 2019). Verificaram-se, no ano letivo de 2014/2015, 3006 

alunos inscritos, do 1º ciclo ao ensino secundário. Este número foi mais elevado face ao ano letivo 

anterior (2986 alunos) (Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 2021). A taxa de analfabetismo 

reporta-se a 9,57% da população. Esta taxa é idêntica à do Alentejo e inferior à do Alentejo Litoral 

(11,60%) (INE, 2012). 

Olhando agora para as estruturas familiares, verifica-se que as famílias monoparentais 

representam 13,7% do total de famílias, os núcleos familiares sem filhos 42,1%, as famílias 

clássicas 12,4%, as famílias unipessoais constituídas por idosos a viver sozinhos 63,9% e a 

população idosa que vive exclusivamente com pessoas de 65 ou mais anos 43,2% (INE, 2012). 

Desta forma, se constata o envelhecimento da população. 

A Escola Básica onde se desenvolveu o projeto de intervenção situa-se numa freguesia 

do município em contexto, integrada num Agrupamento de Escolas. Esta freguesia é assumida 

pelo município, como a que apresenta maior percentagem de habitantes em idade 
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economicamente ativa (60,5%), e a que apresenta menor percentagem de população residente 

com 65 ou mais anos (15,5%) (INE, 2012). 

Relativamente à rede de serviços sociais da freguesia, existem diversos recursos cujas 

respostas sociais se adequam a cada área específica de intervenção. Na área de intervenção da 

família e comunidade geral, existem serviços de atendimento e acompanhamento social; na área 

de intervenção da infância e juventude, para crianças e adolescentes existem jardins de infância 

e centros de atividades de tempos livres. Para crianças e jovens com deficiência, com 

necessidades educativas especiais e em situação de perigo, existem os núcleos de intervenção 

precoce, associações de solidariedade, centros de acolhimento temporários e centros de apoio 

familiar e aconselhamento parental. Como oferta desportiva, à infância e restante comunidade no 

geral, existem diversas associações, clubes e grupos recreativos. 

Relativamente à atividade económica da freguesia, o sector primário desempenha uma 

função residual na vida económica local. Em contrapartida, o sector secundário ocupa uma função 

essencial na economia local. A atividade industrial é dinâmica, protagonizada por pequenas e 

médias empresas em elevado número, com incidência nos setores da madeira e mobiliário, da 

metalomecânica, da mecânica e alumínios, dos mármores, da cerâmica, da panificação, da 

confeção e da construção civil. No campo comercial, proporciona aos seus residentes uma vasta 

variedade de bens alimentares e não alimentares de venda a retalho. A juntar a esta oferta, a 

população dispõe ainda de um mercado aberto todos os dias da semana, exceto ao domingo. O 

sector terciário também se mostra dinâmico e vasto. A atividade comercial apoia-se no pequeno 

e médio comércio, destacando-se a restauração, atividades de diversão e lazer, comércio de 

mobiliário, supermercados e comércio de combustíveis e lubrificantes (Assembleia da República, 

2002). 

A oferta educativa da freguesia inclui-se no Agrupamento de Escolas, com sede numa 

Escola Secundária, e comporta uma oferta educativa e formativa distribuída pela Educação Pré-

Escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário, Cursos Vocacionais, Cursos de 

Educação e Formação, Cursos Profissionais e Educação de Adultos, além de uma Unidade de 

Ensino Estruturado (Agrupamento de Escolas de Santo André - Santiago Do Cacém, 2016). 

Constituem a comunidade educativa, todos os que intervêm no processo educativo: docentes, não 

docentes, alunos e EE. No ano letivo de 2015/2016 o número total de alunos do Agrupamento foi 

de 1380, sendo 208 do 2º ciclo (Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 2021). Segundo a 
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equipa educativa do presente ano letivo, a Escola Básica em contexto, apresenta 131 alunos 

inscritos no 2º ciclo.  

Relevam-se, ainda, alguns aspetos que interagem com os alunos deste Agrupamento, bem 

como no relacionamento destes com os seus pares e com os restantes membros da comunidade 

escolar, nomeadamente: 

a) Diversidade e heterogeneidade multicultural e étnica, resultado dos fluxos migratórios que 

fazem desta uma comunidade com vivências díspares, que a caracterizam como tipicamente 

urbana; 

b) Características do mercado de trabalho (parte da população ativa, nomeadamente a 

masculina, está sujeita a um regime laboral por turnos; parte da população ativa feminina 

confronta-se com dificuldades em conseguir emprego). 

O conjunto destes dois aspetos (alíneas a e b) provoca, consequências sociais e culturais 

adversas, como a dificuldade de adaptação e integração social, nomeadamente a nível da 

população adulta e a instabilidade sócio emocional. De acordo com a Direção do Agrupamento 

Escolar, acresce, a todos estes condicionantes, a reduzida participação dos pais/EE na vida 

escolar, a partir essencialmente do 2º ciclo e com especial relevância no ensino secundário 

(Agrupamento de Escolas de Santo André - Santiago Do Cacém, 2016). 

Abordando agora a prevalência de excesso de peso e obesidade em adolescentes, tanto o 

Agrupamento Escolar como a ULSLA não apresentam quaisquer dados prévios. De acordo com 

a equipa educativa atual, os alunos que se encontram a frequentar o 2º ciclo no presente ano 

letivo, nunca foram alvo de avaliação ou aplicação de projetos direcionados à promoção da 

alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil. 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 METODOLOGIA DO PLANEAMENTO EM SAÚDE 
 
O projeto de intervenção desenvolvido alicerçou-se na Metodologia do Planeamento em 

Saúde. Esta, carateriza-se por um processo dinâmico e contínuo, indissociável dos determinantes 

da saúde e da relação destes com o ambiente onde a instituição de saúde se insere. O seu propósito 

é alcançar os objetivos traçados e reduzir o problema ou os problemas de saúde considerados 

prioritários, nunca se considerando uma etapa “(…) como inteiramente concluída porque na fase 

seguinte será sempre possível voltar atrás e recolher mais informações que levam a refazê-la” 

(Imperatori & Giraldes, 1993,  p.28). De acordo com Tavares (1990), esta metodologia é a mais 

adequada para a aquisição de competências do enfermeiro especialista em enfermagem 

comunitária, porque permite identificar as necessidades do indivíduo e comunidade, delineando 

prioridades, implementando intervenções e avaliando os resultados. 

O diagnóstico de situação representa a primeira etapa do planeamento em saúde, que permite 

determinar o estado de saúde da população em estudo, os seus principais problemas de saúde e 

os fatores que os determinam (Tavares, 1990).  

A fase seguinte corresponde à determinação de prioridades, que traduz a hierarquização dos 

problemas de saúde identificados. Sendo condicionada pelo diagnóstico de situação, irá 

consequentemente determinar a fase seguinte, a fixação de objetivos. Com a próxima etapa, 

designada de seleção de estratégias, pretende-se traçar o processo mais adequado para atingir os 

objetivos delineados e dessa forma inverter a tendência de evolução natural do problema de saúde 

identificado (Imperatori & Giraldes, 1993). Para prever os custos e recursos a utilizar, torna-se 

fundamental clarificar e descrever as estratégias definidas (Tavares, 1990). 

A quinta etapa reporta-se à preparação de execução ou elaboração de programas e projetos, 

considerando um projeto como uma atividade que decorre num período de tempo bem definido, 

que visa obter um resultado específico e que contribui para o cumprimento de um programa 

(Imperatori & Giraldes, 1993). Por último, surge a avaliação, assumida como o término desta 

metodologia. Esta fase pressupõe uma análise, em que se medem e comparam os ganhos 

alcançados, através das atividades instituídas, tendo por base a situação inicial e os objetivos e 

metas delineados (Imperatori & Giraldes, 1993). 
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Para o projeto em contexto atingir o diagnóstico de situação, subsistiram vários aspetos a 

serem equacionados e avaliados previamente. Esses aspetos envolveram, a população alvo, a 

escolha e caracterização dos instrumentos de recolha de dados selecionados, as questões éticas e 

a metodologia de análise dos dados. Foram realizados no decorrer do Estágio I (entre novembro 

e dezembro de 2020), e as restantes etapas do planeamento em saúde, foram definidas e 

implementadas no decorrer do Estágio Final. 

Para a determinação de prioridades optámos por recorrer à aplicação da Escala de Medida 

Linear, com o propósito de ordenar os problemas identificados. Neste seguimento, e após a 

definição dos objetivos, bem como as estratégias associadas, iniciou-se a elaboração do projeto 

assente em intervenções realizadas no âmbito do PNSE, direcionada aos adolescentes e respetivos 

pais. Destaca-se que, após o desenvolvimento de todas as intervenções programadas, como 

avaliação do projeto, se procederá à reaplicação dos questionários e avaliação do IMC-Percentil 

dos adolescentes em questão, ou seja, no final do ano letivo 2021/2022. 

Tendo em conta o atual estado de pandemia, a execução deste projeto foi intervir, 

maioritariamente à distância, mas de forma interativa, através da plataforma Zoom Colibri, mail 

e via telefónica, com os pais/EE e comunidade educativa. Com os adolescentes foi possível 

intervir de forma presencial, de acordo com as indicações da DGS e autorização prévia da Direção 

do Agrupamento Escolar. 

 

2.2 POPULAÇÃO ALVO 

 
Quando se pretende estudar uma determinada temática, é necessário definir a população 

junto da qual será recolhida a informação. Segundo Fortin (2009), a população estudada, 

designada de população alvo, “(…) é um grupo de pessoas ou de elementos que têm 

características comuns. Como raramente é possível estudar a totalidade da população alvo, 

utiliza-se a população que está acessível, isto é, a que está limitada a um lugar, uma região, uma 

cidade, uma escola, um centro hospitalar” (p.69,70). Podem ser definidos inúmeros critérios, 

como a idade, etnia, grau de escolaridade, nível socioeconómico, entre outros, desde que 

caraterize a amostra de forma homogénea. “É baseando-se em critérios deste género que se obtém 

uma amostra representativa da população alvo” (Fortin, 2009, p.70). 

A necessidade de saúde identificada foi sentida pela equipa pedagógica da referida Escola 

Básica, em adolescentes do 2º ciclo, no âmbito de um programa escolar denominado FITescola. 

Esta necessidade foi transmitida à enfermeira responsável pela Saúde Escolar da área de 
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abrangência, iniciando nós, no âmbito deste mestrado, o estudo em questão. De acordo com os 

dados fornecidos pela equipa pedagógica da referida escola, a população alvo foi constituída 

por todos os adolescentes de 2º ciclo. Um total de 131 adolescentes repartidos por sete turmas 

e com idades compreendidas entre os 10 e 12 anos. 

 

2.3 INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS 

 
Na tentativa de caracterizar o estado nutricional da população alvo através do IMC e 

respetivos percentis adequados à idade e sexo; o contexto familiar e os hábitos alimentares da 

população alvo; as suas preferências alimentares, os seus hábitos de atividade física; e ainda 

identificar as suas necessidades de intervenção no âmbito da promoção da atividade física foram 

escolhidos três questionários que se consideraram pertinentes. Também foram analisados os 

dados antropométricos dos adolescentes, no âmbito da validação do programa FITescola. Este 

programa escolar avaliou a aptidão física e a atividade física dos adolescentes em ambiente 

escolar, através da determinação de parâmetros antropométricos. 

Dos três questionários selecionados, um deles foi aplicado aos pais/EE (um representante 

por indivíduo) e os outros dois aos 131 adolescentes. O primeiro questionário, respondido pela 

população alvo, pretendeu caracterizar as suas preferências alimentares. O segundo, também 

destinado ao preenchimento pelos adolescentes, pretendeu caracterizar os seus hábitos semanais 

de atividade física e o terceiro questionário, aplicado aos pais, pretendeu caracterizar os hábitos 

alimentares do adolescente no contexto familiar à luz da perceção parental. De forma mais 

detalhada apresentam-se os três questionários utilizados: 

 
• Questionário 1 - Preferências alimentares dos adolescentes 

As preferências alimentares dos adolescentes foram avaliadas por uma metodologia 

desenvolvida por Andrade (2014) no âmbito da sua tese de doutoramento, na qual cada criança 

(5-7anos) teria de classificar as imagens de 33 alimentos em três categorias: não gosto, gosto 

«assim-assim» e gosto muito. Estas três categorias seriam concretizadas por três caixas onde 

estariam desenhadas expressões diferenciadas correspondentes a essas três categorias, e onde a 

criança iria sucessivamente arrumando cartões com imagens de alimentos de vários tipos 

(lacticínios, cereais, fruta, entre outros). Da totalidade dos alimentos apresentados, 11 reportam-

se a alimentos considerados saudáveis, que deveriam ser consumidos com maior regularidade, 

outros 11 são alimentos com algum interesse nutricional e que devem ser consumidos com 
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moderação e os restantes 11 alimentos apresentam baixo interesse nutricional (sendo bem 

conhecidos por esta população) e que por tal deveriam ser consumidos apenas com caráter 

excecional, nomeadamente chocolates, pizzas, gelados, fast-food, entre outros. 

Na sua tese, Andrade (2014) clarifica que esta metodologia pode ser aplicada a outras faixas 

etárias infantis/juvenis. Para o presente estudo, a operacionalização da metodologia de alimentos 

acima descrita foi inviável dadas as atuais condições em contexto de pandemia e o intervalo 

específico de idade da população alvo pressupôs que a avaliação fosse efetuada por um método 

diferente. Acresce ainda que as avaliações tiveram de ser coordenadas com as atividades 

curriculares. Deste modo, adaptou-se a versão de Andrade (2014) a um questionário digital com 

recurso ao aplicativo digital google forms, apresentando fotografias desses 33 alimentos, com 

uma única possibilidade de escolha na resposta a cada um deles. Este questionário pretendeu 

avaliar de que modo as preferências alimentares do adolescente incidem em alimentos mais ou 

menos saudáveis, bem conhecidos pela população juvenil. A utilização de fotografias de 

alimentos para a avaliação nutricional da população infantojuvenil é comum e já foi utilizada 

para a avaliação das preferências alimentares (Matthiessen et al., 2011). 

O instrumento utilizado encontra-se devidamente adaptado e validado na população 

portuguesa, tendo-se previamente pedido autorização à autora, cujo parecer foi favorável (Anexo 

1). O presente questionário apresenta-se online e pode ser consultado através do seguinte link: 

https://forms.gle/TyrZhY75TTcxBouW8  

 
• Questionário 2 – Atividade Física em Adolescentes 10 – 14 anos 

O questionário para avaliação dos níveis de atividade física, incluindo comportamentos 

sedentários e atividades desportivas encontra-se no projeto nacional – IAN-AF disponível na 

internet. Avalia ainda escolhas ativas na rotina diária do adolescente. 

Este questionário é constituído por sete grupos de questões, assumindo a maioria das 

respostas em tempo efetivo despendido em atividades e comportamentos diversos. As alternativas 

de resposta variam de: nenhum, a inferior ou igual a 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 

horas, 4 horas, 5 horas e mais ou igual a um período de 6 horas. Questiona também, em média, o 

número de horas que o adolescente dorme por dia e se este pratica alguma atividade física 

programada e regular (excluindo as aulas de educação física) pedindo resposta sobre esse tipo de 

atividade praticada e o tempo que lhe atribui semanalmente. À semelhança do anterior 

questionário, também este foi adaptado à versão digital, tendo sido convertido no aplicativo 

digital google forms e preenchido pelos adolescentes. Por ser um instrumento português, 

https://forms.gle/TyrZhY75TTcxBouW8
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devidamente validado e disponível não foi necessário executar o pedido prévio de autorização. 

Este questionário apresenta-se online e pode ser consultado através do seguinte link: 

https://forms.gle/NAcTyjVFuCj1SPE78   

 
• Questionário 3– Questionário do Comportamento Alimentar 

O questionário supracitado foi adaptado do Questionário de Hábitos Alimentares Infantis e 

do Questionário de Avaliação de Determinantes do Comportamento Alimentar no estudo de 

Sousa (2009) em âmbito da sua tese de mestrado. Este questionário é composto por nove grupos 

e vinte e quatro questões, adaptadas à versão digital desenvolvida no aplicativo digital google 

forms, para uma avaliação geral sobre os hábitos alimentares dos adolescentes. 

Na primeira parte do questionário foram recolhidas informações objetivas como: por quem 

é respondido o questionário, número de horas que o adolescente passa na escola, onde e com 

quem almoça o mesmo e os dados sociodemográficos sobre o encarregado de educação (grau de 

parentesco, idade, estado civil, número de filhos, escolaridade e profissão). 

Através das respostas fornecidas às questões deste questionário tornou-se possível avaliar: o 

tempo de visionamento de televisão durante os DDS (Dias de Semana) e durante o FDS (Fim-de-

semana) (resposta: 0 – 1 horas, 2 – 3 horas, 3 – 4 horas, 5 – 6 horas e mais de 6 horas); a 

preocupação com o peso do adolescente (resposta: quase sempre, bastantes vezes, às vezes, 

poucas vezes e nunca); a perceção de controlo sobre o comportamento alimentar do adolescente 

em casa e fora de casa (resposta: quase sempre, bastantes vezes, às vezes, poucas vezes e nunca); 

a autoeficácia relativamente ao comportamento alimentar do adolescente (resposta: quase 

sempre, bastantes vezes, às vezes, poucas vezes e nunca); a perceção do peso do adolescente 

(resposta: peso a menos, peso normal e peso a mais); e dimensões consideradas relevantes para 

classificar o comportamento alimentar dos mesmos – frequência de ingestão de alimentos 

específicos e variedade alimentar. Nas dimensões da frequência e variedade de alimentos cada 

item corresponde a categorias de alimentos (exemplo: fruta, vegetais, guloseimas). Relativamente 

à variedade de ingestão de alimentos foram dadas quatro alternativas de resposta (0 – 1 

variedades, 2 – 3 variedades, 4 – 5 variedades e mais do que 5 variedades nos últimos sete dias). 

O instrumento utilizado encontra-se devidamente adaptado e validado na população portuguesa, 

tendo-se previamente pedido autorização à autora, cuja resposta foi favorável (Anexo 2). Este 

questionário apresenta-se online e pode ser consultado através do seguinte link: 

https://forms.gle/NHxQbnbaVTYWKhyS8  

https://forms.gle/NAcTyjVFuCj1SPE78
https://forms.gle/NHxQbnbaVTYWKhyS8
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Quanto à metodologia de utilização, os três questionários foram disponibilizados via e-mail, 

pelos docentes diretores de turma, aos EE e aos alunos. O preenchimento dos questionários pelos 

adolescentes foi feito em contexto escolar ou no seu domicílio, de acordo com as orientações dos 

docentes. 

O Consentimento Informado Livre e Esclarecido (CILE) (Apêndice 1) foi entregue, em 

formato impresso, nas instalações da Escola Básica, ao administrativo da portaria com indicação 

para o disponibilizar ao Professor responsável pela equipa pedagógica de Educação Física. Foi 

este a efetuar a distribuição pelos diretores de turma da população alvo, que posteriormente os 

facultaram aos representantes legais. Os representantes legais que concordaram e aceitaram 

participar, puderam ler, assinar e entregar de novo o CILE, num envelope facultado para o efeito. 

No caso do representante legal não ser o adulto que melhor conhecesse a frequência e os 

hábitos do adolescente a quem se destinou o preenchimento voluntário, pôde ser preenchido pelo 

familiar indicado pelo representante legal que designadamente seria detentor da informação 

solicitada. 

Os questionários dirigidos aos adolescentes foram preenchidos pelos próprios, de forma 

indireta, com acesso ao mail institucional e quando terminado, efetuada a devida submissão. O 

período de preenchimento ficou ao critério da equipa docente, em se efetuar na escola, na unidade 

letiva de cidadania e desenvolvimento ou no domicílio de cada adolescente. 

O acesso aos valores de IMC dos adolescentes foi disponibilizado pela equipa pedagógica 

responsável pelo programa FITescola, com o devido anonimato dos participantes. Nesse ficheiro 

constou, diferenciado por turma; o sexo do adolescente, idade, altura, peso e IMC. O IMC foi 

avaliado de acordo com os critérios da OMS adotados pela DGS (2013) para avaliação ponderal 

da população infantojuvenil dos cinco aos dezanove anos através das curvas padrão de 

crescimento previamente referenciadas neste relatório. 

 

2.4 QUESTÕES ÉTICAS 

 
Como a investigação científica no âmbito da saúde envolve seres humanos, as considerações 

éticas são em todo o processo de investigação um foco constante. Quaisquer que sejam os aspetos 

a estudar, a investigação deve ser conduzida no respeito pelos direitos da pessoa (Fortin, 2009). 

Visando regulamentar a investigação junto de pessoas, foram, ao longo de décadas, instaurados 

códigos à escala nacional e mundial. Entre as normas internacionais classicamente invocadas para 

a validação ética dos estudos de investigação incluem-se: A Declaração de Helsínquia, a 
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Convenção sobre os Direitos do Homem, as orientações do Council for International 

Organizations of Medical Sciences e o Guia das Boas Práticas Clínicas (Administração Regional 

de Saúde do Alentejo, 2017). Assumindo a Declaração de Helsínquia (1964) como um documento 

base, importa referir que as recomendações contidas nesse documento reportam-se a uma série 

de regras éticas, a cumprir, nos estabelecimentos de saúde e comissões de ética perspetivando 

avaliar a investigação sobre seres humanos (World Medical Association, 2013). A Comissão de 

Ética para a Saúde da ULSLA adotou, o “Documento-Guia sobre a análise de Projetos de 

Investigação Clínica por uma Comissão de Ética para a Saúde”, como o documento de orientação 

na análise de projetos e de estudos que sejam submetidos à sua apreciação para efeitos de emissão 

de parecer (ULSLA, 2021c). 

“A Enfermagem enquanto profissão autoregulada, tem definidos tanto no Código 

Deontológico do Enfermeiro como no Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros 

os princípios éticos e deontológicos a cumprir no seu exercício, onde naturalmente se inclui a 

investigação” (Nunes, 2013, p.8). No Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros, a 

investigação em enfermagem surge como um dever, mas também como um direito desta classe 

profissional. Nestes documentos podem constatar-se os direitos e deveres dos enfermeiros no 

desempenho das suas funções, sustentados num exigente cumprimento dos princípios éticos. Para 

a realização do projeto em questão procedeu-se ao cumprimento de todos os requisitos éticos de 

acordo com a supracitada Declaração de Helsínquia e respetivo documento-guia supracitado, 

adotado pela ULSLA (Administração Regional de Saúde do Alentejo, 2017).  

O estudo obteve parecer favorável da Comissão de Ética para a Saúde da ULSLA e respetivo 

Conselho de Administração (Anexo 3). Obteve, identicamente, autorização por parte da Direção 

do Agrupamento Escolar e respetivo Conselho Pedagógico (Anexo 4), ficando o professor 

responsável pelo programa FITescola, reconhecido como elo de ligação do projeto (Anexo 5). 

Para a aplicação dos instrumentos de colheita de dados, questionou-se por escrito a Direção-

Geral da Educação relativamente aos procedimentos para autorização da aplicação dos 

questionários em meio escolar, tendo esta entidade informado que, os órgãos de direção, de gestão 

pedagógica e educativa da respetiva escola (Direção e Conselho Pedagógico), melhor decidirão 

sobre a realização destas matérias e inerentes ações a elas associadas (Anexo 6). 

Todos os documentos de recolha de dados foram anónimos, não sendo por isso registada 

informação que possibilitasse a identificação dos participantes. A informação recolhida foi 

processada na forma de dados agregados, tendo sido apenas solicitadas informações pertinentes 
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para o projeto implementado. Os dados recolhidos ficaram na nossa posse, utilizados 

exclusivamente no âmbito da investigação. Toda a informação será apagada e destruída assim 

que se proceda à publicação ou divulgação dos resultados. 

 

2.5 METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS DADOS 

 
Tendo por base a aplicação dos três questionários supramencionados, considerámos a análise 

descritiva como um primeiro passo para a caracterização dos hábitos de atividade física e do 

estado nutricional da população alvo de acordo com o IMC da mesma. Uma vez que muitas das 

variáveis são binárias ou de cariz qualitativo, a análise das distribuições de frequências (absolutas 

e relativas) mostrou-se uma via de estudo privilegiada (Reis, 2000 e 2001).  Nas variáveis de 

cariz quantitativo, a utilização de medidas da estatística descritiva (média, desvio-padrão, 

percentis, assimetria e curtose) ajudaram a caracterizar as amostras em estudo e a tirar ilações 

acerca do estado nutricional e respetiva atividade física (Marocco, 2004).  

De acordo com os dados antropométricos fornecidos pela equipa educativa procedeu-se à 

análise descritiva das variáveis associadas ao percentil, nomeadamente, o sexo, idade e 

diferenciação entre adolescentes de 5º ou 6º ano. Inicialmente, determinaram-se os percentis 

associados ao IMC, e seguidamente repartiu-se a população nas seguintes categorias: baixo peso, 

peso normal, excesso de peso e obesidade. De salientar, que os dados antropométricos foram 

avaliados em ambiente escolar, pelos docentes de educação física e no primeiro trimestre do 

presente ano letivo. Os recursos materiais utilizados para essa avaliação foram os mesmos para 

toda a população alvo. É igualmente importante, referenciarmos o caráter não aleatório das 

amostras, uma vez que os questionários foram disponibilizados a toda a população, que teve a 

possibilidade e liberdade de responder ou não. Ainda assim, considerámos que sendo a amostra 

representativa da população em estudo, os resultados poderiam ser inferenciados para a mesma, 

ou seja, para os adolescentes de 2º ciclo em questão. 

 
• Questionário 1 - Preferências alimentares dos adolescentes 

Os dados referentes às preferências alimentares foram analisados, numa primeira parte, no 

que toca à distribuição de frequências absolutas e relativas de cada alimento sugerido ao 

adolescente. De seguida, foram classificados todos os alimentos de acordo com a associação de 

Andrade (2014): 
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- Alimentos a ingerir frequentemente: cereais sem sabor doce, leite branco, fruta, peixe 

cozido ou grelhado, frango ou perú, batatas cozidas ou puré de batata, sopa, iogurtes líquidos ou 

sólidos, vegetais crus, vegetais cozidos e água. 

- Alimentos a consumir com moderação: queijo fresco, outros queijos, arroz, esparguete e 

massas, pão, sumo de laranja, atum em lata, grão ou feijão, fruta doce, carne vermelha e ovos. 

- Alimentos a consumir de forma pouco frequente: cereais doces, croquetes/rissóis, batatas 

fritas, leite com chocolate, gelados, chocolates, sumos de garrafa/lata, fruta enlatada, 

bolachas/bolos, gomas e pizza. 

 
• Questionário 2 – Atividade Física em Adolescentes 10 – 14 anos 

Neste questionário, pretendeu-se compreender o nível de atividade física realizado pelos 

adolescentes, tanto em DDS como em FDS. Foi primeiramente analisada estatística descritiva e 

a distribuição de frequências de cada uma das atividades para cada tipo de dia. Com vista a melhor 

compreender as eventuais diferenças significativas de algumas atividades entre os diferentes tipos 

de dias da semana, realizámos testes para comparar médias. Uma vez que se tratou da mesma 

amostra, em termos de respondentes, foram aplicados testes de comparação de médias para 

amostras emparelhadas. As hipóteses em teste foram: 

𝐻0: 𝜇𝑑𝑑𝑠 = 𝜇𝑓𝑑𝑠 

𝐻1: 𝜇𝑑𝑑𝑠 ≠ 𝜇𝑓𝑑𝑠 

Para observações emparelhadas, ou amostras pareadas, o teste apropriado para a diferença 

entre duas médias consistiu em determinar primeiro a diferença “d” entre cada par de valores 

(para um mesmo indivíduo), e então testar a hipótese nula de que a média das diferenças na 

população é zero. Então, do ponto de vista de cálculo, o teste foi aplicado a uma única amostra 

de valores d. Uma vez que o erro padrão da diferença média foi calculado com base nas diferenças 

observadas em amostras emparelhadas (logo σ é desconhecido) e uma vez que os valores de d 

geralmente podem ser admitidos como tendo distribuição Normal, a distribuição t-Student foi 

apropriada para testar a hipótese nula de que μd=0. Assim, a estatística de teste, foi dada por: 

𝑡 =
�̅� − 𝜇𝑑

𝑠�̅�

 

Onde �̅� é a média amostral das diferenças entre os dois momentos em análise, 𝜇𝑑  é o 

respetivo parâmetro populacional (que se espera nulo neste teste) e 𝑠�̅� é o desvio-padrão das 

diferenças amostrais. 
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• Questionário 3– Questionário do Comportamento Alimentar (QCA) 

Neste questionário, dado que a maioria das variáveis é de cariz qualitativo, realizámos uma 

análise da distribuição de frequências. De seguida, foram alvo de análise as correlações entre 

algumas variáveis, que se consideraram chave neste questionário, nomeadamente a perceção 

acerca do peso do adolescente. Dado que as variáveis são de cariz qualitativo, foi utilizado o 

coeficiente de correlação de Spearman e testes de independência baseados na estatística qui-

quadrado (Marocco, 2004). 

Com o teste de independência, pretendemos verificar se duas características de uma 

determinada população, poderiam ser consideradas independentes, sendo analisada para o efeito, 

uma amostra aleatória e representativa dessa população. Nesse sentido, foram analisadas tabelas 

de contingência. O valor do coeficiente de Spearman não se baseia nos valores que as variáveis 

assumem, mas sim na posição que corresponde a esses valores depois de se efetuar uma 

ordenação prévia dos dados. Este coeficiente mede a correlação entre as posições e não entre os 

valores que as variáveis assumem. Nesse sentido, as hipóteses formuladas foram: 

𝐻0: 𝑤 = 0  (não existe associação) 

{

𝐻1: 𝑤 > 0  (teste unilateral à direita)
𝐻1: 𝑤 < 0  (teste unilateral à esquerda)
𝐻1: 𝑤 ≠ 0  (teste bilateral)

 

Sendo a estatística deste coeficiente dada por:  

( )

2

1
2

61
1

1 1

n

i
D

w
n n

w

== −
−

−  



 

Onde D é a diferença de posições, n a dimensão da amostra. 

As análises enunciadas foram realizadas com recurso ao software SPSS 24.0 (Pereira, 2008). 

Neste contexto, ao identificar os determinantes do estado físico dos adolescentes em estudo, 

conseguimos compreender as respetivas necessidades de intervenção no âmbito da promoção de 

hábitos alimentares saudáveis e da promoção de atividade física. 
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3 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

 

O primeiro passo do planeamento em saúde é o diagnóstico de situação cujo principal 

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

necessidades de uma população (Imperatori & Giraldes, 1993). 

Os três questionários aplicados estiveram disponíveis para resposta online até ao final de 

dezembro de 2020 e os dados antropométricos foram rececionados, também no mês de dezembro. 

Obteve-se o seguinte alcance: 
 

• Questionário de Preferências Alimentares dos Adolescentes: obtiveram-se 54 respostas. 

• Questionário de Atividade Física em Adolescentes: obtiveram-se 54 respostas. 

• Questionário do Comportamento Alimentar: obtiveram-se 56 respostas. 
 

Deste modo, alcançámos 41,7% da população pretendida com a aplicação dos 

questionários, verificando-se os EE com uma adesão ligeiramente superior à dos adolescentes. 

Se observarmos os questionários isoladamente, verifica-se que se atingiu 42% dos adolescentes 

e 43% dos EE com a sua aplicação. Considerámos, assim, que a amostra foi representativa da 

população alvo. 

 
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

 
3.1.1 Dados Antropométricos, Sexo, Idade e Ano de Escolaridade 

 
Da totalidade da população (n= 131) pudemos constatar que estamos perante uma população 

maioritariamente feminina, em que 71 indivíduos são do sexo feminino e 60 do sexo masculino 

que, em frequência relativa, se traduz em 54,2% e 45,8% respetivamente (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1 - Frequências absoluta e relativa associada à variável sexo da população alvo. 

  Fonte: Elaboração Própria 
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Quanto à variável idade, a população alvo define-se entre os 10 e os 12 anos, verificando-se 

uma maior frequência absoluta nos 11 anos de idade, representada por 73 indivíduos (46%) e 

uma menor frequência nos 12 anos de idade, contabilizando apenas 12 indivíduos (9,2%) (Gráfico 

2; Tabela 1). 

 
Gráfico 2 – Frequências absoluta e relativa associada à variável idade da população alvo. 

        
          Fonte: Elaboração Própria               
                                        

Tabela 1 - Frequências absoluta e relativa associada à variável idade da população alvo. 
 
 
 
 
 
 

 
          Fonte: Elaboração Própria               
 
Ao analisar a população de acordo com a variável ano de escolaridade, percebemos que a 

sua maioria frequenta o 5º ano, sendo a sua frequência absoluta de 91 indivíduos (repartidos por 

5 turmas), ou seja, 69,5% da população. A frequentar o 6º ano encontram-se 40 indivíduos, 

(repartidos por 2 turmas) que representam 30,5% da população em estudo (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3 - Frequências absoluta e relativa associada à variável ano de escolaridade da população alvo. 

   Fonte: Elaboração Própria 

Idade Freq. Absoluta 
Freq. 

Relativa 
10 anos 46 35,1% 
11 anos 73 55,7% 
12 anos 12 9,2% 
Total 131 100,0% 
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Observando agora o Percentil, calculado de acordo com os valores de IMC, idade e sexo de 

cada adolescente, pudemos constatar que aproximadamente 61,1% da população, ou seja, 80 

indivíduos apresentaram peso dentro dos parâmetros normais para a sua idade. Nenhum dos 

adolescentes se encontrou com baixo peso e os restantes 38,9% representaram a problemática 

da obesidade infantojuvenil. Deste último valor, 24 indivíduos apresentaram excesso de peso e 

27 obesidade, o que corresponde a 18,3% e 20,6% respetivamente, da totalidade da população 

alvo (Gráfico 4). 
 

Gráfico 4 - Percentil-Histograma calculado de acordo com os pontos de corte definidos para a classificação 

dos adolescentes, segundo as curvas de referência da OMS.      

 
     Fonte: Elaboração Própria 

 
Tendo em conta o Percentil calculado de acordo com a variável sexo, pudemos verificar que 

o sexo masculino apresentou maior prevalência de obesidade (n=20), quando comparado com o 

sexo feminino. De forma inversa, as raparigas superaram os rapazes na categoria excesso de peso 

(n=18). No entanto, ao unirmos as duas categorias preocupantes em termos de saúde (excesso de 

peso e obesidade), a diferença esbateu-se, tornando-se homogénea na variável sexo, com 26 

indivíduos do sexo masculino para 25 do sexo feminino (Tabela 2). 

Perspetivando a totalidade da população alvo, em que o número efetivo de indivíduos do 

sexo masculino foi menor, constatámos que este grupo apresentou maior prevalência de peso nas 

categorias excesso de peso e obesidade quando comparado com o sexo feminino. Neste contexto, 

43,3% dos indivíduos do sexo masculino, apresentaram excesso de peso ou obesidade contra os 

35,3% do sexo feminino (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Percentil versus variável sexo da população alvo.   

Percentil Sexo Total 
  Masculino Feminino   

Peso Normal P3 < IMC < P85 34 46 80 
  56,70% 64,80% 61,10% 
Excesso de Peso P85 < IMC < P97 6 18 24 
  10,00% 25,40% 18,30% 
Obesidade IMC >ou igual ao P97 20 7 27 
  33,30% 9,90% 20,60% 
Total 60 71 131 
  100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Elaboração Própria   

Quando cruzámos o Percentil com a variável ano de escolaridade, facilmente se depreendeu 

que no 5º ano de escolaridade existiu maior prevalência de excesso de peso (n=17) e no 6º ano 

de obesidade (n=12). No entanto, ao analisar as duas categorias preocupantes, por ano de 

escolaridade, observaram-se 32 casos de excesso de peso ou obesidade no 5º ano e 19 casos no 

6º ano. Tendo em conta que o número efetivo de adolescentes a frequentar o 5º ano é bastante 

superior ao de 6º ano, considerou-se aceitável a diferença de Percentil versus ano de escolaridade 

(Tabela 3). 

Tabela 3 - Percentil versus ano de escolaridade da população alvo.     
Percentil Ano Escolaridade Total 

  5.º 6.º   
Peso Normal P3 < IMC < P85 58 22 80 
  64,40% 53,70% 61,10% 
Excesso de Peso P85 < IMC < P97 17 7 24 
  18,90% 17,10% 18,30% 
Obesidade IMC >ou igual ao P97 15 12 27 
  16,70% 29,30% 20,60% 
Total 90 41 131 
  100,00% 100,00% 100,00% 
Fonte: Elaboração Própria     
 

3.1.2 Preferências Alimentares 

 

De acordo com a apresentação de 33 alimentos sob a forma de imagens, e segundo a 

classificação estabelecida por Andrade (2014), agruparam-se os alimentos. Cada uma destas 

categorias apresentou 11 alimentos de diferentes características, baseados na diversidade da dieta 

alimentar. Na análise estatística efetuada aos dados obtidos pelo referido questionário, foi 

realizada a classificação dos alimentos tendo-se obtido os seguintes resultados, apresentados sob 

a forma de tabelas no Apêndice 2. 
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Na primeira tabela (Apêndice 2), apresentamos as respostas ao grupo de alimentos a 

consumir regularmente. Constatámos que, em 49% das observações os adolescentes gostam 

muito desses alimentos, e apenas 14% assumem não gostar de todo, de alguns dos 11 alimentos 

apresentados. Na preferência por leite branco, surgiram 12 respostas de «não gosto» e 18 que 

«gostam assim assim», fator este preocupante tendo em conta a necessidade elevada de laticínios 

na presente faixa etária. Esta lacuna poderá ser colmatada com a ingestão de iogurtes (29% 

gostam muito e 17,30% não gostam), que nesta amostra assumiu maior preferência em relação 

ao leite branco (42,30% gostam muito e 23,10% não gostam). 

A maioria demonstrou, favoravelmente, uma preferência por fruta fresca variada (63,50%),  

por sopa (61,50%) e por vegetais crus (50%), contribuindo para alguns dos desígnios da 

alimentação saudável. Outra agradável constatação reportou-se ao gosto pela água. Seja na 

variante «gosto assim assim» ou «gosto muito», todos os adolescentes demonstraram preferência 

pela ingestão de água, sendo o único alimento em que houve zero observações na categoria «não 

gosto». 

Analisando agora as principais fontes proteicas, surgiu o peixe com 47 observações de «gosto 

muito» e «gosto assim assim», e apenas 4 que não gostam de peixe na sua versão cozido e/ou 

grelhado. As carnes brancas não fizeram parte das preferências desta amostra na categoria «gosto 

muito» (0 observações), verificando-se 90,40% das observações classificadas como «gosto assim 

assim» e 9,60% que não gostam de frango ou perú. 

Na segunda tabela  (Apêndice 2), surgem as frequências alusivas a alimentos de ingestão 

moderada. Neste contexto, os dados obtidos demonstraram que 65% das observações 

classificaram estes alimentos como «gosto muito» e 13% não gostaram de alguns dos alimentos 

apresentados. No entanto, neste grupo de alimentos, verificámos uma diminuição significativa de 

observações na categoria «não gosto» quando comparada à tabela anterior (apesar da frequência 

relativa apresentar um valor percentual próximo). 

Os laticínios na sua versão de queijos (frescos ou outros) apresentaram 35 observações de 

«não gosto» e 41 de «gosto muito», sendo o queijo fresco o alimento menos apreciado neste 

grupo. As massas cozidas (88,50%), o arroz cozido (82,70%) e o pão (78,80%) apresentaram a 

maioria das preferências dos adolescentes. Os ovos, em qualquer das suas modalidades, 

totalizaram 80,80% das observações como «gostam muito» e apenas 5,80% que não gostam, o 

que transmitiu uma preferência elevada por este alimento. Na observação relativa a fruta doce, a 

imagem reportou-se a banana, que se verificou ser bastante apreciada por esta população. Apenas 
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3 observações referiram não gostar desta fruta. À semelhança, esteve o sumo de laranja natural 

com 45 observações nas categorias «gosto muito» e «gosto assim assim». 

A maior problemática deste grupo residiu na preferência por carnes vermelhas e na sua 

ausência pelas leguminosas. Na carnes vermelhas verificaram-se 43 (82,70%) observações como 

«gosto muito» e apenas 1 (1,90%) como «não gosto», fazendo deste grupo um dos alimentos mais 

apreciados. No caso das leguminosas, verifica-se que 28,80% das respostas não gostam destes 

alimentos e um percentagem não muito mais elevada, 36,50%, assumiu gostar muito, o que fez 

destes alimentos um dos menos apreciados pelos adolescentes respondentes. 

A última tabela (Apêndice 2), reportou-se a 11 alimentos que, de acordo com uma 

alimentação saudável, se devem consumir de forma esporádica. Este grupo alimentar obteve um 

total aproximado de 62% na categoria «gosto muito» e 14% na categoria «não gosto». Verificou-

se um total de observações na categoria «gosto muito» (n=353) substancialmente mais elevada 

do que nas duas tabelas anteriores para a mesma categoria (n=279 e n=370 respetivamente), 

revelando assim a preferência acentuada por alimentos de baixo valor nutricional, como 

evidenciado no enquadramento teórico, para a população adolescente. 

Neste grupo, o alimento mais apreciado foram as batatas fritas, alcançando 90,4% das 

escolhas na categoria «gosto muito» e nenhuma na categoria «não gosto». Em segundo lugar das 

preferências surgiu a pizza (84,6%) e em terceiro os gelados (75%). Logo se seguida, surgiram 

bastante equiparados na categoria «gosto muito», os chocolates (67,3%) e os refrigerantes 

(63,5%). Um dos alimentos que obteve maior número de respostas na categoria «não gosto» foi 

o leite com chocolate (n=17), mas quando comparado com o leite branco (Tabela 7) na categoria 

«gosto muito» superou o mesmo em 7 observações, mostrando assim a preferência dos 

adolescentes respondentes por leite com chocolate em vez de leite branco. Neste grupo alimentar 

o alimento fruta em calda foi o mais escolhido na categoria «não gosto» e o menos selecionado 

como «gosto muito», parecendo desta forma não constituir um erro alimentar frequente na 

amostra. 

 

3.1.3 Atividade Física 

 
A atividade física foi avaliada através de questões que resultaram em variáveis de cariz 

quantitativo, uma vez que disseram respeito ao tempo distendido em cada atividade avaliada, 

fosse nos DDS, ou nos FDS. Considerou-se que a análise comparativa de cada atividade em cada 

um dos momentos em análise foi de extrema importância. Neste sentido, foi realizada uma análise 
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descritiva da amostra (Apêndice 3), análise de frequências absolutas e relativas e análise 

inferencial (testes para comparação de médias, amostras emparelhadas). As medidas de estatística 

avaliadas (Apêndice 3) permitiram uma comparação amostral da atividade física desenvolvida 

pelos adolescentes em DDS face ao FDS. Verificou-se que, em termos médios e de modo geral, 

estes adolescentes despendem mais tempo nas atividades físicas durante o FDS, sendo também 

notório o aumento do número médio diário das horas de sono aos FDS. 

Seguidamente, para melhor compreender a distribuição das horas pelas atividades inquiridas, 

foi calculada a respetiva frequência absoluta e relativa pelas diferentes categorias horárias. Numa 

primeira fase, aquando da questão acerca da realização de atividade física programada e regular 

(que excluem as aulas de educação física escolares), os resultados apontaram para uma quase 

igualdade de frequência de alunos que a praticam versus os que não praticam, 42,3% para 57,7% 

respetivamente (Tabela 4). 
 

Tabela 4– Frequências absoluta e relativa para a atividade desportiva programada e regular.   

Atividade desportiva 
programada e regular 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

Não 30 57,69% 
Sim 22 42,31% 
Total 52 100,00% 
Missing 2  

Fonte: Elaboração Própria. 
 

Para as variáveis seguidamente analisadas, apresentamos no apêndice 3 os respetivos 

gráficos e tabelas associados, que auxiliam a compreensão da informação escrita. 

Ao analisar os dados obtidos pela variável ver televisão (Apêndice 4), facilmente se 

depreendeu que estes adolescentes visionam televisão por maiores períodos de tempo ao FDS do 

que durante a semana. Nos DDS atingiu o seu máximo diário pelo período de uma hora e ao FDS 

em 2 horas. Verificou-se uma observação durante os DDS por um período superior ou igual a 6 

horas (1,89%), que no contexto amostral não parece significante.  

De acordo com a variável jogar computador ou consola, verificámos que estes 

adolescentes recorrem a esta atividade maioritariamente ao FDS, ou seja,  por maiores períodos 

de tempo, nos dias em que não têm atividades escolares presenciais. Constata-se que a frequência 

absoluta máxima é pelo período de 1 hora durante a semana (n=22), no entanto, ao FDS o máximo 

de observações diminui (n=17) mas aumenta significativamente em número de horas diárias, 

passando para duas a três horas diárias (Apêndice 4). 
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Abordando agora a variável ouvir música, verificámos que estes adolescentes despendem 

mais tempo diário nessa atividade aos FDS. Cerca de 33,3% da amostra ouve música nos DDS 

por um período de 1 hora e ao FDS 28,9% pelo período de 2 horas diárias. Verificaram-se 8 

observações referentes à categoria nunca ouço música, seja em DDS ou FDS. Nas categorias 5 e 

6 horas diárias não se registaram quaisquer observações, pelo que se depreendeu que ouvir música 

não seja uma das atividades mais apreciadas por estes adolescentes (Apêndice 4). 

De acordo com a variável falar ao telefone ou telemóvel, e tendo em conta que esta 

atividade começa na fase inicial da adolescência a ganhar um relevo importante, nomeadamente, 

no processo de socialização com os pares, depreendeu-se que os adolescentes respondentes ainda 

não atribuem uma importância elevada a esta atividade, não despendendo muito tempo com a 

mesma. Uma grande percentagem, seja em DDS (24,5%) ou aos FDS (34,6%) referiu nunca falar 

ao telefone. Por períodos curtos de tempo, entre os 15 e os 30 minutos, a sua utilização é 

semelhante quer seja nos DDS ou no FDS (Apêndice 4). 

Para a variável trabalhar sentado à secretária, verificou-se que esta atividade atingiu o seu 

máximo no período de uma hora nos DDS (n=23). A maior parte das observações revelou que 

estes adolescentes passam em média entre 30 minutos a 1 hora a realizar trabalho à secretária 

sentados, em DDS. De forma semelhante, ao FDS a maioria despende tempo nesta atividade, por 

períodos de 1 (32,7%) a 2 horas (21,15%) diárias. Interessante verificar que ao FDS, existiram 8 

observações que referem nunca realizar esta atividade. Por último, entendemos que estes 

adolescentes não terão interpretado o tempo efetivo de aulas em DDS como trabalho sentado, 

pois apenas 2 (4,08%) respostas foram ao encontro dessa situação (Apêndice 4). 

Analisando a variável atividade de leitura, sejam livros ou revistas, constatou-se ser um 

atividade pouco frequente na amostra em estudo. A maior parte das observações, seja em DDS 

(n=19) ou FDS (n=17) representaram a categoria «nunca» realizo esta atividade. Na posição 

seguinte, e ao FDS, surgiu o período «menos ou igual a 15 minutos» como o máximo de tempo 

despendido na leitura de livros (n= 16), representando 30,8% da amostra. De qualquer forma, 

pudemos depreender que estes adolescentes despendem um maior período de tempo em leitura 

ao FDS quando comparado com DDS (Apêndice 4). 

Para a variável atividade tocar um instrumento musical, verificámos que a maior parte da 

amostra não realiza esta atividade, seja aos DDS (55,3%) ou FDS (65,4%). Esta atividade atingiu 

o máximo de 10 observações pelo período de 1 hora (21,3%) aos DDS e raramente fez parte do 

FDS da amostra em estudo (Apêndice 4). 
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De acordo com a variável modo de deslocação – andar de carro, comboio ou autocarro 

verificou-se ser uma atividade raramente praticada por estes adolescentes ao FDS (56,98%). 

Analisando o gráfico inerente no apêndice 3, depreendeu-se que, mesmo em DDS, esta atividade 

é  mais frequente por um período inferior ou igual a 15 minutos (30%), o que poderá significar 

que esse pequeno período de tempo seja para a deslocação casa-escola e vice-versa. 

Desconhecemos o local de residência dos adolescentes, no entanto, pudemos aferir que para as 

categorias de 3 a 5 horas, alguns residam longe da estrutura física escolar e por tal, necessitem de 

recorrer a estes meios de transporte em DDS (n=3) (Apêndice 4). 

Ao analisar a variável brincar ao ar livre, verificámos ser uma atividade praticada pela 

amostra, de forma muito mais marcada ao FDS. Atinge o seu número máximo de observações 

pelo período de 4 horas diárias ao FDS, com 13 observações (25%) e pelo período máximo de 1 

hora em DDS, com 14 registos (28,6%). A partir do período de 2 horas e até ao máximo de tempo 

questionado, o brincar ao ar livre superou em todas as categorias, como uma atividade executada 

ao FDS. De notar, com alguma preocupação que, 3 adolescentes nunca brincam ao ar livre, seja 

em DDS ou FDS (Apêndice 4). 

Quanto à média de horas de sono diárias, constatou-se que os adolescentes respondentes 

dormem por um período maior de tempo ao FDS. De acordo com as necessidade de sono desta 

população, a frequência absoluta verificada, em DDS, pelos períodos de 7 horas (n=5) e 8 horas 

(n=12) são insuficientes às suas necessidades fisiológicas. Durante a semana o período de sono 

atinge o seu máximo pelo período de 9 horas, e ao FDS 10 horas. De uma forma geral, estes 

adolescentes revelaram dormir entre 8 e 9 horas por noite durante os DDS, e cerca de 10 horas 

ao FDS (Apêndice 4). 

 
3.1.4  Comportamento Alimentar 

 
Na caraterização da amostra, as variáveis analisadas, por serem de cariz qualitativo, não se 

coadunaram com a tradicional estatística descritiva. Neste sentido, foram analisadas as 

frequências absoluta e relativa para as respetivas categorias. Das 56 observações analisadas 

verificou-se que 80% (n=45) foram as mães o respondente, em 16% (n=9) o pai e em 4% (n=2) 

um irmão ou irmã do adolescente. A mãe representa a maioria dos EE, com registo em 49 

questionários (87,5%), e o pai  surge de seguida com 7 registos nessa categoria (12,5%). 

Quanto ao número de filhos do EE, constatou-se que a maioria tem 2 filhos (n=36), 13 

registos têm um filho e 7 apresentam 3 filhos. Na variável idade, verificou-se que os EE se 
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encontram maioritariamente na faixa etária dos 41-45 anos, precedida pela imediatamente 

anterior de 36-40 anos. 

Analisando o estado civil constatámos que 75% (n=42) estão casados ou em união de facto, 

12,5% (n=7) solteiros e os restantes 12,5% (n=7) divorciados. Analisando o seu grau de 

escolaridade, verificou-se que, na amostra 48% detém o Ensino Secundário, 41% o Ensino 

Superior e 11% o Ensino Básico. 

Nas 56 observações verificámos que o sexo do educando a que os EE se reportam é na sua 

maioria o feminino, em 30 registos (55%) e no masculino 25 (45%), havendo 1 ausência de 

resposta na análise dos dados. Tendo em conta a faixa etária da população em estudo, os pais/EE 

respondentes identificaram o seu educando, primeiramente nos 11 anos de idade (n=28), 

seguidamente nos 10 anos (n=21) e finalmente nos 12 anos (n=7). Esta amostra foi ao encontro 

da análise efetuada no início deste capítulo, baseada na idade dos 131 adolescentes em estudo, 

no gráfico 2. 

Passando agora às rotinas e hábitos dos adolescentes, os EE referiram que os seus 

educandos passam em média, 6 a 8 horas por dia na escola, que efetivamente corresponde à 

realidade. Quanto ao local onde o adolescente almoça, as observações revelaram homogeneidade 

nas categorias casa e escola (n=50), sendo os dois locais mais frequentes para efetuar essa 

refeição. Neste contexto, verificaram-se em 22 observações que as pessoas que mais 

acompanham o adolescente neste período, são os próprios pais (n=22). Em segundo lugar 

surgiram os colegas (n=15), indo de encontro ao local de refeição identificado como a escola. Em 

contexto de apoio familiar na refeição em análise, também os avós foram uma opção registada 

em 6 observações. 

Outra intenção, foi averiguar no domicílio, se o adolescente consome ou não a mesma 

refeição que a restante família. Verificou-se, em 19 observações que sim, ou seja, que sempre 

consome o mesmo que os restantes. À semelhança, verificaram-se 23 observações que reportam 

à variável «quase sempre». No entanto, também se percebeu que em 21 observações o adolescente 

consome uma comida diferente da restante família e que noutros 15 são quase sempre refeições 

diferentes. De forma geral, 42 observações transmitem que a refeição é idêntica (sempre ou quase 

sempre) e 36 que não o é (nunca ou quase nunca). 

De acordo com a perceção dos pais, o tempo despendido pelo educando a visualizar 

televisão, foi de encontro aos resultados obtidos pelos próprios adolescentes, assumindo que esta 

atividade atinge intervalos de tempo mais significativos ao FDS do que aos DDS. Apenas a 
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variável ver televisão 2 a 3 horas, em DDS, demonstrou neste questionário um número de 

observações bastante superior (n=28) ao dos adolescentes (n=11). Tendo em conta que os 

educandos passam cerca de 6 a 8 horas diárias na escola (na sua maioria sentados), se 

adicionarmos 2 a 3 horas a ver televisão, será significativo o seu nível de sedentarismo. 

Tendo presente que, aproximadamente 39% da população em estudo apresentou excesso de 

peso ou obesidade, tornou-se pertinente cruzar os dados do histograma (Gráfico 4) com uma das 

questões deste questionário, que transmite a perceção dos pais/EE quanto ao peso dos seus filhos, 

considerando-os como; peso a menos, peso normal e peso a mais. Nessa questão, os pais 

demonstraram, na sua maioria, a perceção de que o seu educando apresenta peso normal - 35 

respostas; 14 percecionam-no com baixo peso e 7 com peso a mais (excesso de peso e obesidade). 

Em frequência relativa, 62,5% avaliaram o peso do seu educando como peso normal, 25% com 

baixo peso e 12,5% com peso a mais (Gráfico 5). 
 

Gráfico 5 – Histograma com dados referentes à perceção dos pais/EE sobre o peso dos educandos.     

    Fonte: Elaboração Própria 
 
Depreendeu-se que os valores não podem ser diretamente comparáveis, pois as amostras não 

são iguais. No cálculo e classificação do Percentil verificaram-se 131 observações e na perceção 

do peso por parte dos pais/EE existem 56 (Tabela 5). 
 
Tabela 5 - Frequências absoluta e relativa do percentil dos adolescentes e da perceção dos pais/EE acerca 

do peso dos adolescentes.     

 Percentil  Perceção do EE 

  
Freq. 

Absoluta 
Freq. 

Relativa   
Freq. 

Absoluta 
Freq. 

Relativa 
Baixo Peso IMC < P3 0 0,00% Peso a menos 14 25,00% 
Peso Normal P3 < IMC < P85 80 61,07% Peso normal 35 62,50% 
Excesso de Peso P85 < IMC < P97 24 18,32% Peso a mais 7 12,50% 
Obesidade IMC >ou igual ao P97 27 20,61% Peso a mais 0 0,00% 
Total de observações 131     56   

Fonte: Elaboração Própria 
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Neste sentido, apenas se puderam fazer testes de comparação de proporções, seguindo a 

distribuição Normal e com base na seguinte estatística Z: 
 

𝑍 =
(�̂�1 − �̂�2) − (𝑝1 − 𝑝2)

√𝑝∗(1 − 𝑝∗) (
1

𝑛1
+

1
𝑛2

)

~𝑁(0; 1) 

Onde  

𝑝∗ =
𝑛1𝑝1 + 𝑛2𝑝2

𝑛1 + 𝑛2
 

 
H0: Proporção de adolescentes IMC <P3 = proporção perceção peso a menos 

H1: Proporção de adolescentes IMC <P3 ≠ proporção perceção peso a menos 

Neste primeiro teste que visou o peso a menos, a estatística Z=-5,949. Assumindo um nível 

de significância de 5%, claramente se percebeu que a hipótese nula deveria ser rejeitada, ou seja, 

a perceção do peso a menos foi claramente superior ao percentil indicador de tal estado. 

 
H0: Proporção de adolescentes P3<IMC<P85 = proporção perceção peso normal 

H1: Proporção de adolescentes P3<IMC<P85 ≠ proporção perceção peso normal  

Já no que toca ao peso normal, a estatística Z=0,614, valor que claramente se situou na região 

de não rejeição da hipótese nula, ou seja, no peso dito normal, não existiram diferenças 

significativas entre a perceção e o estado efetivo. 

 
H0: Proporção de adolescentes P85<IMC<P97 e IMC>97= proporção perceção peso a mais 

H1: Proporção de adolescentes P85<IMC<P97 e IMC>P97≠ proporção perceção peso a mais 

Por fim, na tentativa de percebermos se a proporção da perceção acerca de peso a mais dos 

adolescentes seria similar à proporção de adolescentes com excesso de peso e obesidade (que no 

total perfazem 38,93%), foi realizado o teste de comparação de proporções, sendo Z=3,578. Este 

valor caiu na rejeição de rejeição (assumindo 5% de significância) e sendo positivo, apontou 

claramente para uma maior proporção de casos efetivos do que os percecionados. Deste modo, 

verificámos que os EE apresentaram uma perceção distorcida quanto ao peso dos seus educandos, 

classificando-os com peso inferior ao que efetivamente apresentaram. 

 
Seguidamente, foi pedido aos EE que avaliassem a alimentação dos seus educandos através 

da perceção do nível de controlo sobre a mesma. Nesta situação, os EE demonstraram conseguir 

proporcionar uma alimentação saudável ao seu educando bastantes vezes (n= 23) ou às vezes 

(n=17) manifestando assim algum descontrolo sobre este comportamento. Na variável «consigo 

controlar o que o meu filho come fora de casa» constataram-se semelhanças estatísticas nas 
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observações, na medida em que o EE assumiu controlar quase sempre ou bastantes vezes a 

alimentação do educando quando este se encontra fora de casa. 

Reportando-nos agora ao domicílio, e contrariamente à variável anterior, os EE assumiram 

não conseguir controlar a alimentação do seu educando em casa (n=25 nas categorias poucas 

vezes e nunca).  

Verificou-se também que os EE não se sentem preocupados com o peso dos seus educandos 

(n= 27 nas categorias poucas vezes ou nunca) (Gráfico 6). Este fator foi deveras preocupante, 

uma vez que temos 39% de adolescentes com peso acima do normal para a sua idade e sexo 

(Gráfico 4). 
 

Gráfico 6 – Perceção dos EE quanto à alimentação dos Educandos.   

  
Fonte: Elaboração Própria 
 
Mantendo o foco na alimentação, os pais/EE foram questionados quanto à frequência de 

consumo, nos educandos, de determinados alimentos. Na variável «pelo menos uma vez por dia» 

obtivémos, por ordem decrescente, a fruta fresca, os laticínios, os cereais doces, os vegetais, os 

alimentos com sal, as guloseimas a par da carne magra bem como outros alimentos com açúcar. 

Na proporção inversa surgiram, as leguminosas, a carne gorda e os alimentos integrais. 

Na variável «pelo menos uma vez por semana» verificámos ser o peixe o alimento de 

destaque neste grupo, seguido das carnes magra e gorda, o que poderá traduzir nos adolescentes, 

algum défice proteico se consumido em doses inferiores às necessidades diárias. Os doces 

surgiram de forma demasiado frequente (n=17) nesta variável, bem como outros alimentos 

açucarados. 

Passando agora à variável «raramente ou nunca», surgiram no topo da lista os alimentos 

integrais, as leguminosas, a carne gorda e só depois os alimentos com açúcar (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 – Frequência com que o Educando consome determinados alimentos. 

 
Fonte: Elaboração Própria. 
 
De acordo com as variedades alimentares ingeridas nos últimos 7 dias, aquando da aplicação 

do questionário, a maioria assumiu a variável «2 a 3 variedades» como a de eleição. O peixe, a 

carne, os cereais e a fruta foram os mais evidenciados nesta variável. Se aumentarmos para a 

frequência de 4 a 5 variedades de alimentos, dentro de uma mesma categoria, surgiram os vegetais 

e a fruta como os mais consumidos. As leguminosas foram um défice constante, não apenas nas 

respostas dos EE mas também nas dos adolescentes. Ao olhar para a variável mais de 5 

variedades, percebemos que o consumo alimentar é bastante menor nas categorias de peixe, carne 

e cereais (n=3 em todos). 

De uma forma geral, 2 a 3 variedades de cada alimento traduziu a regra nesta amostra. 

Apenas as frutas e os legumes atingiram um patamar mais elevado se aumentarmos o número de 

variedades (Gráfico 8). 
 

Gráfico 8 – Variedades de alimentos que o Educando consumiu nos últimos sete dias. 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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A seleção de produtos alimentares através da observação do rótulo foi outra das questões 

efetuadas. Neste caso, os EE manifestaram estar atentos, em primeiro lugar, ao teor de açúcar 

(n=20), em segundo lugar ao teor de gordura (n=18) e em último lugar à adição de outro 

suplemento ou vitamina (n=15). Constata-se não ser uma preocupação dos pais/EE selecionar 

alimentos vitamínicos e com baixo teor de gordura. De forma global, os rótulos não pareceram 

afetar a escolha do alimento selecionado (Gráfico 9). 
 

Gráfico 9 – Seleção de alimentos para o Educando pelo rótulo da embalagem. 

 
Fonte: Elaboração Própria. 
 
Ainda ao analisar este questionário, houve menção ao número mensal de refeições que o 

adolescente faz fora do domicílio, excetuando as refeições na escola. Constatou-se que a 

frequência mínima de 1 a 5 vezes assumiu a maioria das respostas do EE. Verificou-se a aquisição 

de alguma autonomia nestes adolescentes, quando 40 observações assumiram a refeição fora de 

casa com amigos. A fast-food não pareceu ser um problema major fora de casa. A casa de 

familiares assumiu o segundo local mais frequente, no contexto alimentar fora do domicílio 

(n=14). 

Para terminar esta análise, considerou-se que a perceção que o progenitor tem do peso do seu 

filho poderá influenciar outros comportamentos. Neste sentido, foi empreendida uma análise 

baseada em testes de independência entre esta variável e outras variáveis do questionário. Esta 

análise foi baseada em tabelas de contingência e no teste de independência qui-quadrado cujas 

hipóteses foram: 

H0: As variáveis X e Y são independentes entre si 

H1: As variáveis X e Y não são independentes entre si. 

Nesta sequência, analisaram-se as tabelas de contingência e o resultado do teste qui-quadrado 

(Pearson chi-square) para as variáveis relativas à preocupação com o peso e controlo alimentar 

(Apêndice 5). Os resultados indicaram claramente que a hipótese nula de independência apenas 
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é rejeitada para a variável «Controlo alimentação fora de casa», existindo uma evidência de 

independência da perceção do peso face às restantes variáveis analisadas. Isto indica que, apesar 

de parecer pouco congruente, a variável que representa a perceção acerca do peso do adolescente, 

é independente da maioria das variáveis que representam as questões sobre o controlo alimentar. 

Tal poderá dever-se ao facto da maioria dos pais/EE terem considerado que os seus filhos têm 

peso normal, não sendo por isso, esta uma preocupação que os leve a alterar outros 

comportamentos no que toca à alimentação dos adolescentes. 

Relativamente às questões sobre as refeições realizadas em casa, os resultados mostraram 

que a perceção do peso por parte do EE não é independente àquelas (Apêndice 6). Verificámos 

que há uma tendência para o adolescente consumir o mesmo que a família nas refeições feitas em 

casa, sendo este comportamento mais evidente para os adolescentes cujos pais os consideraram 

com peso normal. 

No que toca a refeições realizadas fora de casa, os testes de independência para com a 

perceção do peso apontaram para uma rejeição da hipótese nula de independência apenas para a 

variável relacionada com as idas a restaurantes e cafés (p-value=0,003), apresentando significado 

no contexto (Apêndice 6). 

Foi feita análise similar para a frequência de ingestão de alguns alimentos, através do 

coeficiente de correlação de Spearman, adequado para variáveis de cariz qualitativo (Apêndice 

6). Apenas o consumo de cereais apresentou significância estatística face à perceção do peso por 

parte do EE, tendo uma correlação positiva, ou seja, quanto maior o peso percecionado pelo 

progenitor, mais frequente o consumo de cereais. A frequência de ingestão dos restantes 

alimentos não mostrou correlação para com a perceção do peso. 

 

3.2 PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 

No final da etapa referente à realização do diagnóstico devem ficar evidentes os principais 

problemas de saúde, que são definidos como um estado de saúde julgado em défice para um 

indivíduo ou comunidade (Tavares, 1990). 

De acordo com os resultados do diagnóstico, foram identificados os seguintes problemas: 

• Evidência de excesso de peso e obesidade em 38,9% da população em estudo: 18,3% com 

excesso de peso e 20,6% com obesidade. 
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• Perceção dos pais/EE distorcida quanto ao peso dos filhos, avaliando, na sua maioria, os 

mesmos com baixo peso. 

• Comportamento alimentar comprometido: preferência alimentar diminuída no consumo 

de: leite branco, carnes brancas e leguminosas e preferência alimentar exacerbada no con-

sumo de: carnes vermelhas, massas cozidas, arroz, frutas doces, fritos (batatas fritas), fast 

food (pizza), alimentos açucarados incluindo gelados, doces, chocolate e refrigerantes. 

• Excesso de tempo dedicado a atividades sedentárias, nomeadamente; ver televisão, jogar 

computador ou consola, ouvir música e a deslocação em viaturas como carro, comboio ou 

autocarro. 

• Período de sono em DDS inferior ao recomendado para a presente faixa etária. 

• Alimentação desigual no seio familiar, quando reunidos na mesma refeição. 

• Défice de controlo na alimentação do adolescente, por parte dos EE: dificuldade em 

controlar o que comem fora do domicílio; frequência de ingestão de peixe inferior ao reco-

mendado; consumo exagerado de cereais doces, alimentos açucarados e com sal; baixo con-

sumo de leguminosas e alimentos integrais. 

• Seleção de alimentos, pouco baseada na leitura dos rótulos das embalagens alimentares. 
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4 DETERMINAÇÃO DE PRIORIDADES 

 

Esta fase do planeamento em saúde, pretende hierarquizar os problemas e as necessidades de 

saúde identificadas no diagnóstico de situação. Torna-se assim basilar, que os problemas 

identificados sejam comparáveis para possibilitar a sua seleção (Imperatori & Giraldes, 1993).  

Tendo em conta a identificação de oito problemas na fase anterior, inerentes a dois grupos 

distintos mas interdependentes (pais e filhos), tornou-se fundamental compreender quais as áreas 

prioritárias a intervir. De acordo com Melo (2020), é importante priorizar pois perante vários 

problemas “nem sempre os recursos são suficientes para responder a todos no mesmo tempo 

disponível” e “a priorização deve ser desenvolvida com muito critério e rigor” (p.19). 

É igualmente, essencial nesta etapa, ter em consideração duas componentes; o horizonte do 

plano (tempo ou momento limite para o que se está a programar) e a área de programação 

(prioridades nacionais adaptadas às necessidades regionais) (Imperatori & Giraldes, 1993). Neste 

sentido, previu-se como horizonte temporal o final do ano letivo 2021/2022 e deteve-se como 

suporte; o PNSE, através do reforço de fatores de proteção relacionados com os estilos de vida 

saudáveis; o PNPAS, através da melhoria na qualidade e acessibilidade da informação de modo 

a capacitar os pais e jovens para escolhas alimentares saudáveis e promover e desenvolver a 

literacia e autonomia dos mesmos para essas escolhas, e o  PNPAF, como documento orientador 

da ENPAF, recorrendo a um conjunto alargado de atividades orientadas para a diminuição do 

sedentarismo e para o incentivo à prática regular de atividade física pelos adolescentes. 

Para esta priorização, revelou-se imprescindível reunirmos com a equipa de enfermagem 

afeta à saúde escolar e a equipa pedagógica, assumindo como imprescindível intervir, 

separadamente, no grupo dos pais/EE e no grupo dos adolescentes. Nesta partilha de ideias, 

remetendo-nos ao grupo dos pais, foi sugerido transmitir os problemas identificados, e possíveis 

estratégias de mudança face aos mesmos. No grupo dos adolescentes julgámos pertinente efetuar 

um encaminhamento das situações problemáticas para a consulta de nutrição e capacitar toda a 

população promovendo hábitos alimentares saudáveis e prática de atividade física. 

Apesar de muitos critérios de determinação de prioridades serem propostos, não existem 

critérios nem métodos universais de os combinar, por todos apresentarem vantagens e 

inconvenientes, sendo que a aplicação de uns ou de outros depende do contexto onde sejam 

aplicados (Imperatori & Giraldes, 1993). Face ao exposto, julgámos a aplicação da Escala de 

Medida Linear, para ordenação de problemas, como o método de priorização mais apropriado à 
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determinação de prioridades. Segundo Tavares (1990), “consiste numa escala contínua de 0 a 

1,00, sendo este o valor correspondente à prioridade máxima. Cada membro do grupo de 

determinação de prioridades atribui um valor desta escala a cada problema, ordenando-os, no 

final, pela média dos valores obtidos entre todos os elementos” (p.96). 

As seguintes tabelas, demonstraram os problemas considerados prioritários. O primeiro 

membro do grupo foi a mestranda, o segundo a enfermeira responsável pela saúde escolar e o 

terceiro a equipa pedagógica da escola em questão. No grupo dos adolescentes priorizámos três 

problemas, atribuindo a um a cotação máxima (1,00) e a dois outros a mesma cotação (0,73). 

Considerámos assim, intervir prioritariamente nos casos de prevalência de excesso de peso e 

obesidade da população e seguidamente na alteração do comportamento alimentar demonstrado, 

bem como nas horas de sono, verificadas em número inferior (Tabela 6). 
 

Tabela 6 - Aplicação da Escala de Medida Linear - problemas identificados nos adolescentes.              

 

Problemas Identificados no grupo dos adolescentes 

1º 
membro 
do grupo 

2º 
membro 
do grupo 

3º 
membro 
do grupo 

Média de 
valores 
obtidos 

1 – Prevalência de excesso de peso e obesidade em cerca de 
40% da população 

1,00 1,00 1,00 1,00 

2 – Comportamento alimentar comprometido (preferências 
demonstradas – ver capítulo anterior) 

0,70 0,70 0,80 0,73 

3 – Sedentarismo acentuado em DDS face ao FDS 0,50 0,50 0,50 0,50 

4 – Horas de sono em DDS inferior ao recomendado para a 
idade dos adolescentes 

0,70 0,80 0,70 0,73 

Fonte: Elaboração Própria 

 
No grupo dos pais/EE priorizámos um problema, atribuindo ao problema 1 a cotação máxima 

(1,00) e ao problema 2 a cotação de 0,87. Deste modo, a principal intervenção foi direcionada 

para a subvalorização percecionada pelos pais face ao peso dos seus filhos, e de forma 

complementar, o défice de controlo na alimentação dos mesmos, verificada nas refeições 

efetuadas dentro e fora do domicílio e na ingestão deficiente de alimentos benéficos (Tabela 7). 
 

Tabela 7– Aplicação da Escala de Medida Linear - problemas identificados no grupo dos pais/EE.       

 
Problemas Identificados no grupo dos pais/EE 

1º 
membro 
do grupo 

2º 
membro 
do grupo 

3º 
membro 
do grupo 

Média de 
valores 
obtidos 

1 – Perceção subvalorizada quanto ao peso dos filhos  1,00 1,00 1,00 1,00 

2 – Défice de controlo na alimentação do adolescente (ver 
capítulo anterior) 

0,90 0,90 0,80 0,87 

Fonte: Elaboração Própria 

 



 
 

 
ago-21 | Página 85 

  

| Excesso de Peso e Obesidade na Adolescência: Promoção de Estilos de Vida Saudáveis 

5 OBJETIVOS 

 

Implementámos a terceira etapa da metodologia do planeamento em saúde, correspondente 

à definição dos objetivos, caracterizada como “ (…) uma etapa fundamental, na medida em que 

apenas mediante uma correta e quantificada fixação de objetivos se poderá proceder a uma 

avaliação de resultados obtidos com a execução do plano em causa” (Imperatori & Giraldes, 

1993, p.77). 

A definição de objetivo é então assumida 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 impacte” 

(Imperatori & Giraldes, 1993, p. 79). A sua correta definição, permite nortear as estratégias 

dirigidas aos resultados esperados e avaliar os efetivamente obtidos, após a colocação em prática 

do projeto de intervenção. 

O projeto em questão teve como finalidade primordial, promover estilos de vida saudáveis 

em adolescentes de 2º ciclo de uma Escola Básica. Neste sentido, e tendo implícito, que o objetivo 

geral de um projeto se refere de forma ampla a uma ambição específica que se visa alcançar num 

determinado período de tempo (Tavares, 1990), delineámos como objetivo geral: 

 
• Reduzir em 10% a prevalência de excesso de peso e obesidade em adolescentes do 2º ciclo, 

de uma Escola Básica no Alentejo Litoral, até ao final do ano letivo de 2021/2022. 

 
Com o propósito de atingir o objetivo geral traçado, delineámos cinco objetivos específicos, 

tendo sido definidas metas para cada um deles. Como objetivos específicos propomos:  

• Aumentar em 20%, a adoção de hábitos alimentares saudáveis pelos adolescentes, até ao 

final do ano letivo de 2021/2022. 

• Sensibilizar os adolescentes para a prática de atividade física e período adequado de sono 

noturno, até ao final do ano letivo 2021/2022. 

• Promover o envolvimento de pelo menos 40% dos pais/EE, em atividades planeadas du-

rante a implementação do projeto, até ao final de 2021/2022. 

• Sensibilizar pelo menos 40% dos pais/EE, para a importância de uma alimentação equili-

brada dos filhos, até ao final do ano letivo 2021/2022. 

• Promover o encaminhamento dos adolescentes com excesso de peso e obesidade para a 

consulta de nutrição infantil da ULSLA, até ao final do ano letivo 2021/2022. 
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Seguidamente, foi nosso desígnio estabelecer as metas que remetem às atividades do projeto, 

sendo importante que estivessem claramente definidas pois refletem a dinâmica do mesmo, bem 

como os resultados pretendidos com a sua execução (Tavares, 1990). Deste modo, de acordo com 

os objetivos específicos, delineámos as metas ou objetivos operacionais a serem alcançados até 

ao final do ano letivo 2021/2022, de acordo com a tabela 8. 
 

Tabela 8 - Definição das metas ou objetivos operacionais.            

Objetivo Específico Metas/Objetivos Operacionais 

 
 
 
 
 
Aumentar em 20%, a adoção de hábitos 
alimentares saudáveis pelos adolescentes, 
até ao final do ano letivo de 2021/2022 

- Que pelo menos 90% dos adolescentes participem nas sessões de 
educação para a saúde planeadas. 
- Que pelo menos 60% dos adolescentes interpretem corretamente 
a roda dos alimentos (grupos e frequência de ingestão diária), 
respondendo acertadamente às questões 1 a 5 do quiz interativo. 
- Que pelo menos 60% dos adolescentes consiga selecionar o 
alimento mais saudável (entre dois semelhantes), através da leitura 
do rótulo da embalagem, respondendo acertadamente à questão 8 
do quiz interativo. 
- Que pelo menos 60% dos adolescentes identifiquem a correta 
quantidade de água a ingerir diariamente na sua idade, respondendo 
acertadamente à questão 6 do quiz interativo. 

 
 
 
 
 
Sensibilizar os adolescentes para a prática de 
atividade física e período adequado de sono 
noturno, até ao final do ano letivo 2021/2022 

- Que pelo menos 90% dos adolescentes participem nas sessões de 
educação para a saúde planeadas. 
- Que pelo menos 60% dos adolescentes identifique o período 
máximo de horas diário despendidas em atividades sedentárias aos 
dias de semana, respondendo acertadamente às questões 16 e 17 do 
quiz interativo. 
- Que pelo menos 60% dos adolescentes distinga atividade física de 
exercício físico, respondendo acertadamente às questões 9, 12 e 17 
do quiz interativo. 
- Que pelo menos 60% dos adolescentes identifique o período 
adequado de sono noturno para a sua idade, respondendo 
acertadamente à questão 11 do quiz interativo. 

Promover o envolvimento de pelo menos 
40% dos pais/EE, em atividades planeadas 
durante a implementação do projeto, até ao 
final de 2021/2022. 

- Transmitir a pelo menos 40% dos pais/EE, o diagnóstico de 
situação no início de cada ano letivo. 
 - Transmitir a pelo menos 40% dos pais/EE, a avaliação do projeto 
no final de cada ano letivo. 

 
Sensibilizar, pelo menos 40 % dos pais/EE, 
para a importância de uma alimentação 
equilibrada dos filhos, até ao final do ano 
letivo 2021/2022. 

- Que pelo menos 40% dos pais/EE participem nas sessões de 
educação para a saúde planeadas. 
- Que seja submetido a todos os pais o folheto informativo sobre 
estratégias alimentares. 

 
Promover o encaminhamento dos 
adolescentes com excesso de peso e 
obesidade para a consulta de nutrição infantil 
da ULSLA, até ao final do ano letivo 
2021/2022. 

 - Que pelo menos 70% dos adolescentes com excesso de peso ou 
obesidade efetuem a primeira consulta de avaliação nutricional na 
UCSP de VNSA. 
 - Que pelo menos 30% dos adolescentes encaminhados pela UCSP,  
efetuem a primeira consulta de nutrição infantil da ULSLA. 

Fonte: Elaboração Própria 
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6 ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE AS INTERVENÇÕES 
 

6.1 ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE AS ESTRATÉGIAS ACIONADAS 

 

O momento de seleção das estratégias é encarada como basilar na consecução de um projeto 

desta natureza. Define-se por Imperatori & Giraldes (1993), como a seleção de um “(…) conjunto 

coerente de técnicas específicas organizadas com o fim de alcançar um determinado objetivo, 

reduzindo, assim, um ou mais problemas de saúde” (p.87). 

O referencial teórico que serviu de base à seleção de estratégias foi o Modelo de Promoção 

de Saúde de Nola Pender. A promoção da saúde através da abordagem de estilos de vida 

saudáveis, com o intuito de prevenir doenças, neste caso a obesidade infantojuvenil e as suas 

possíveis consequências, pode ser sustentada através do modelo supracitado. Para Pender et al. 

(2014) a promoção da saúde é um comportamento motivado pelo desejo de incrementar o bem-

estar e atualizar o potencial de saúde. 

Neste contexto, e como uma estratégia efetiva para a promoção da saúde, Loureiro & 

Miranda (2018) defendem que a literacia é determinante, podendo tornar-se numa medida de 

resultado. Considerando a promoção de estilos de vida saudáveis como a base de atuação do 

projeto implementado, na medida em que foi direcionada a todos os adolescentes e pais/EE, a 

educação para a saúde, dirigida à mudança de estilos de vida foi encarada como uma mais-valia 

e um poderoso investimento no contexto da saúde, centrando-se na aprendizagem de atividades 

e experiências das pessoas envolvidas.  

O modelo teórico eleito, define dois níveis de prevenção; a prevenção primária, quando o 

risco de doença está presente e a prevenção secundária que objetiva prevenir o aparecimento de 

novas doenças quando já existe uma doença instalada. Na presente situação, espelharam-se os 

dois níveis de prevenção. Uma percentagem elevada de adolescentes com excesso de peso e 

obesidade (prevenção secundária) e também uma elevada percentagem da população alvo com 

peso adequado (61,1%), mas com hábitos alimentares comprometidos e prática de atividade física 

diária abaixo do recomendado (prevenção primária). 

Inicialmente, não prevíamos uma percentagem tão elevada de adolescentes com excesso de 

peso e obesidade, pelo que, em consonância, reformulámos alguns dos objetivos previamente 

traçados. De qualquer forma, e independentemente dos dados obtidos, assumimos que em 
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contexto de Saúde Escolar o principal trajeto passaria pela promoção de estilos de vida saudáveis 

através da capacitação e empoderamento dos adolescentes e respetivos pais. Nesta fase, perante 

a educação para a saúde, a família deixou de ser o foco primário de atuação, mas manteve-se  

envolvida na intervenção educativa. 

Nesta perspetiva, o enfermeiro especialista em enfermagem comunitária, ao fazer 

diagnósticos de situação para a promoção da saúde e empoderamento da comunidade, está a 

tornar o seu leque de ação ilimitado para comunidades mais equitativas (Loureiro & Miranda, 

2018). Logo, a escola aparece como um local essencial para o desenvolvimento de competências 

alimentares e de atividade física, tanto ao nível de conhecimentos, como de atitudes e 

comportamentos. 

A educação para a saúde surgiu desta forma como a principal estratégia utilizada neste 

projeto de intervenção, através da realização de sessões de formação dirigidas aos adolescentes e 

respetivos pais/EE. Neste contexto foram seguidas as diretrizes do PNSE e respetivo RES, 

elaborado pela DGS em parceria com a Direção-Geral da Educação, bem como as diretrizes do 

atual PNS e respetivos programas de saúde prioritários de promoção da alimentação saudável e 

da atividade física. As sessões de educação para a saúde realizadas com os adolescentes, foram 

efetuadas de forma presencial. 

Aos pais agendaram-se e efetuaram-se duas sessões de formação, conforme proposta da 

equipa pedagógica. Estas sessões objetivaram a transmissão dos resultados obtidos no estudo 

desenvolvido e a sensibilização para a importância da adoção de estilos de vida saudáveis. Foram 

efetuadas por via digital, de acordo com as atuais diretrizes para controlo da pandemia e para 

comodidade dos pais, em horário pós-laboral. Como se verificou uma baixa adesão, assumimos 

como alternativa, a elaboração e envio de um folheto informativo para o respetivo correio 

eletrónico. Para que o cumprimento do  projeto se executasse com sucesso, foram ainda 

delineadas outras estratégias: 

- Estabelecimento de parceria com a Equipa responsável pela SIJ (Saúde 

Infantojuvenil) da UCSP da área de abrangência e Equipa de Nutrição da ULSLA, para 

criação de circuito de encaminhamento, avaliação e acompanhamento de adolescentes com 

excesso de peso e obesidade na consulta de nutrição infantojuvenil do Hospital de Santiago do 

Cacém. 

 - Consolidar a parceria com a Equipa Pedagógica: Professor responsável pela equipa de 

Educação Física e Professora responsável pelo Programa Promoção e Educação em Saúde. 
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 - Envolvimento dos Diretores de Turma do 2º ciclo da Escola Básica, como interlocutores 

entre a equipa pedagógica supramencionada, pais/EE e adolescentes.  

 - Divulgação das sessões, na rede digital do Agrupamento Escolar, assim como informação 

detalhada por mail. Informação esta, partilhada pelos professores diretores de turma a todos os 

EE envolvidos.  

- Acessibilidade promovida aos pais/EE, através de sessões de educação para a saúde, 

recorrendo a metodologia à distância (via zoom colibri) em horário pós-laboral, e elaboração de 

folheto informativo (com dados obtidos e sugestões para a promoção da alimentação saudável). 

 
6.2 FUNDAMENTAÇÃO DAS INTERVENÇÕES 

 
A primeira fase do planeamento operacional corresponde à elaboração do projeto e incorpora 

o estudo pormenorizado das atividades necessárias na execução das estratégias selecionadas 

(Imperatori e Giraldes, 1993). Nesta conjetura, procedemos à definição das intervenções, 

baseadas na experiência e conhecimento da enfermeira supervisora do Estágio Final, como apoio 

relevante na definição do tempo, do espaço, bem como dos recursos potencialmente necessários. 

Foi também consultada, por diversas vezes, a equipa pedagógica, que se manteve com uma 

proximidade e envolvimento admiráveis. As linhas orientadoras deste projeto foram, 

identicamente, apresentadas e alvo de sugestão por parte da equipa de enfermagem responsável 

pela SIJ da área de residência e pela equipa de nutrição da ULSLA.  

Após as diversas reuniões efetuadas com todos os parceiros, programámos as intervenções 

fundamentais para a adequada evolução e sucesso do projeto. Nesta fase, segundo Tavares (1990) 

deverão ser pormenorizadas as atividades constituintes do projeto, em função dos objetivos 

operacionais/metas traçados, tendo em mente os seguintes parâmetros: atividade, quem organiza, 

quando (remete para a data), onde (local onde ocorre), como (descrição da atividade), objetivo 

que se pretende atingir e avaliação. Para que fosse facilitada a perceção geral das intervenções 

realizadas elaborámos uma tabela (Apêndice 7) que incorpora de modo sucinto as atividades 

integrantes do referido projeto. 

De forma mais detalhada, passamos a elucidar sobre esta etapa do planeamento em saúde. 

Em primeiro lugar, e tendo em conta os resultados obtidos para ambos os anos de escolaridade, 

optámos por desenvolver uma sessão de formação idêntica para o 2º ciclo. No entanto, as sessões 

formativas foram realizadas isoladamente em cada turma, de forma a respeitar as diretrizes de 

segurança da DGS, em contexto presencial.  
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Aos pais/EE optámos por apresentar os resultados obtidos no diagnóstico de situação, à 

distância e em horário pós-laboral para estimular a adesão à sessão. Planeámos duas sessões 

anuais (uma no início e outra no término do ano letivo). Inicialmente, perspetivámos aplicar as 

sessões em contexto de reuniões de avaliação do segundo trimestre, no entanto os diretores de 

turma não se manifestaram favoravelmente a esta hipótese. Neste sentido, agendámos duas 

sessões para apresentação do diagnóstico e sensibilização para a importância de hábitos 

alimentares saudáveis. Este ano letivo não se prevê mais nenhuma sessão formativa dirigida aos 

pais, porque o mesmo termina dentro de um curto período de tempo. 

De forma global, nos períodos de estágio, a maioria das atividades foram realizadas à 

distância, não apenas devido ao período pandémico de confinamento mas também por 

harmonização de disponibilidade horária dos participantes. Somente algumas das reuniões 

efetuadas com a equipa de SIJ da UCSP e a equipa de nutrição da ULSLA foram presenciais, por 

sugestão da enfermeira supervisora e da equipa de nutrição. Neste sentido, e de forma mais 

detalhada, foram efetuadas as seguintes intervenções na consecução do projeto: 

 
Intervenção 1 – Reunir com Equipa Pedagógica: Foram realizadas diversas reuniões com 

esta equipa para apresentar propostas e delinear a intervenção mais favorável ao presente 

contexto. Foram agendas e realizadas 4 reuniões, entre novembro de 2020 e abril de 2021. Todas 

as reuniões foram efetuadas através de metodologia à distância (via Zoom Colibri) e com duração 

de 30-60 minutos. Houve mais contactos com esta equipa, apenas com recurso a submissão de 

documentos via e-mail. 

Esta atividade foi deveras importante para a aplicação do projeto no período estabelecido. 

Por ter sido uma necessidade sentida no Agrupamento Escolar, verificou-se um notório empenho 

e dedicação da equipa pedagógica na consecução do mesmo. De salientar, a disponibilidade 

demonstrada pelos diretores das várias turmas envolvidas, no sentido de agilizar o processo de 

comunicação entre a equipa de saúde da UCC, pais/EE e adolescentes. 

 
Intervenção 2 - Reunir com a Equipa de SIJ da UCSP e Equipa de Nutrição da ULSLA 

para encaminhamento de adolescentes: Considerámos pertinente iniciar um circuito de 

encaminhamento destes adolescentes para a consulta de nutrição da ULSLA. Este processo 

iniciou-se através de um e-mail. Seguiu-se um contacto telefónico dia e uma primeira reunião, 

por metodologia à distância (cerca de 60 minutos). Seguidamente, reunimos de forma presencial, 

a 29 de abril (cerca de 60 minutos) na ULSLA , e ficou acordado que, a Escola em articulação 



 
 

 
ago-21 | Página 91 

  

| Excesso de Peso e Obesidade na Adolescência: Promoção de Estilos de Vida Saudáveis 

com a UCC referenciará os alunos com excesso de peso ou obesidade e estes serão reavaliados 

numa consulta de SIJ pela equipa da UCSP. Nesta fase, será o médico ou a enfermeira que fará 

o encaminhamento para a consulta de nutrição. Os pais consideraram-se uma peça chave neste 

processo, porque partirá deles a correta e assídua adesão às consultas.  

Concomitantemente, houve duas reuniões presenciais com a Enfermeira Responsável pela 

SIJ, ambas de aproximadamente 45 minutos, em que foi exposta a problemática e verificada a 

melhor forma de efetuar o follow-up destes adolescentes. A esta enfermeira, foi facultado um 

ficheiro com os dados dos 51 adolescentes referenciados. Em primeira instância, foi enviada 

convocatória da UCSP para a consulta inicial de SIJ e mediante concordância dos pais, 

encaminhamento para a consulta de nutrição. Em caso de dúvida ou renitência, o adolescente 

ainda será direcionado para um médico pediatra da ULSLA, em consulta prévia à consulta de 

nutrição. O objetivo com o médico pediatra será consciencializar os pais que possam não aderir 

ou recusem este encaminhamento. Este processo repetir-se-á duas vezes por ano letivo, aquando 

das avaliações ponderais dos adolescentes.  

O PNSIJ (DGS, 2013) contempla uma consulta de avaliação do adolescente aos 10 anos de 

idade e seguidamente aos 12/13 anos, no entanto, segundo informação transmitida pela 

enfermeira responsável pela SIJ, a sua efetivação é bastante reduzida. Neste contexto, seria 

também uma oportunidade de efetuar um exame de saúde oportunista. As convocatórias enviadas, 

por carta, aos 51 adolescentes contemplam o período de junho a julho de 2021 e solicitou-se a 

comparência do adolescente e respetivos pais à mesma. A enfermeira afeta à SIJ responsabilizou-

se por transmitir à enfermeira da saúde escolar o número de consultas e encaminhamentos 

efetuados. Da mesma forma, se pretende averiguar a adesão à consulta de nutrição. Este circuito 

será mantido com o referido Agrupamento Escolar e UCC, pelo menos, até ao término do projeto 

de intervenção comunitária. 

 
Intervenção 3 – Sessões de educação para a saúde dirigidas aos pais/EE – “Excesso de 

Peso e Obesidade na Adolescência – Alunos do 2º ciclo”: Agendaram-se e realizaram-se duas 

sessões dirigidas aos pais, uma para os pais cujos filhos frequentam o 5º ano e outra para os pais 

cujos filhos frequentam o 6º ano de escolaridade. Esta divisão, foi inicialmente proposta pela 

equipa pedagógica, quando se perspetivou a hipótese de a executar concomitantemente com 

reuniões de avaliação, no entanto, apesar dessa possibilidade não se ter verificado, manteve-se o 

agendamento inicial. Futuramente, se se mantiver a metodologia à distância poderá optar-se por 

uma única sessão aos pais/EE dos alunos de 2º ciclo.  
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As sessões ocorreram nos dias 21 e 22 de abril, das 18h30 às 19h15 por metodologia à 

distância com recurso ao zoom colibri. O conteúdo apresentado foi o mesmo nos dois dias 

consecutivos (Apêndice 8). O link para estas sessões foi submetido por e-mail, pelos diretores de 

turma e estabelecido, na véspera,  reforço oral aos adolescentes, pela equipa pedagógica. No e-

mail enviado foi redigido um pequeno texto informativo sobre a sessão. Foi também divulgada 

informação sobre as sessões formativas no site do Agrupamento Escolar. 

Nas sessões estiveram presentes, a enfermeira mestranda, a enfermeira supervisora, o 

professor coordenador de educação física, uma nutricionista e os pais aderentes. O professor 

iniciou a sessão com a apresentação do programa FITescola, e seguidamente, a enfermeira 

mestranda apresentou sumariamente o projeto, transpondo-o para a obesidade infantojuvenil 

como um grave problema de saúde pública. Apresentaram-se dados epidemiológicos nacionais e 

o diagnóstico de situação efetuado. Foram expostas as consequências da obesidade na 

adolescência para seguidamente, sensibilizar os pais para a importância da alimentação adequada 

dos filhos, através de exemplos e partilha de ideias. O conteúdo abordado teve com linha 

orientadora as diretrizes para a alimentação saudável do PNPAS (DGS, 2021). 

Os primeiros trinta minutos de cada sessão destinaram-se a preleção expositiva e os restantes 

quinze partilha de experiências, preocupações, dúvidas, esclarecimentos e avaliação da sessão 

por comentários verbais. Foi fomentado o diálogo e questionados os pais presentes, se estariam 

interessados em aderir à consulta de nutrição infantil, no caso dos seus filhos serem convocados. 

O conteúdo das sessões efetuadas será atualizado e replicado no início do próximo ano letivo. 

Para tal, voltará a aplicar-se o questionário das preferências alimentares aos pais no início e 

término do próximo ano letivo. Prevê-se a realização de outra sessão dirigida aos pais,  no final 

do próximo ano letivo,  para apresentação dos resultados e balanço final do projeto.  

 
Intervenção 4 – Elaboração de folheto informativo dirigido aos pais/EE: Como forma 

de estimular a proximidade e de alcançar uma maior percentagem dos EE, efetuou-se um folheto 

informativo, com dados relativos ao diagnóstico e sensibilização para a importância de uma 

alimentação equilibrada. Este, foi desenvolvido digitalmente pela enfermeira mestranda e 

validado pela enfermeira supervisora. Teve como base os conteúdos apresentados na sessão 

formativa ministrada aos pais/EE. A sua elaboração foi efetuada no final do mês de abril, após as 

sessões de formação dos pais, com o objetivo de colmatar o elevado absentismo. No início do 

mês de maio, foi submetido aos diretores de turma, que o reencaminharam a todos os pais/EE, 

através de correio eletrónico (Apêndice 9). Por consenso com a equipa pedagógica, e visando a 
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sustentabilidade ecológica, ficou assente não haver impressão do folheto elaborado, limitando-se 

a sua submissão exclusiva por meio digital. 

 
Intervenção 5 - Sessões de educação para a saúde dirigidas aos adolescentes de 2º ciclo 

– “Promoção de Estilos de Vida Saudáveis, Alimentação e Atividade Física”: Foi preparada 

uma sessão de formação a aplicar, separadamente, nas sete turmas de 2º ciclo (total de 131 

alunos). Esta sessão, foi efetuada de forma presencial nos dias 10, 11 e 12 de maio, no horário 

escolar de cada turma com a duração aproximada de 45 minutos (30 minutos de exposição de 

conteúdos com recurso a diálogo e 15 minutos para aplicar o quiz interativo). O horário de cada 

turma foi estabelecido pelo professor parceiro. Foi também divulgada informação sobre as 

sessões formativas no site do Agrupamento Escolar. Estiveram presentes; a enfermeira 

mestranda, a enfermeira supervisora, o professor parceiro, os respetivos professores das unidades 

curriculares em questão e os alunos. 

Estas sessões tiveram como objetivo informar os alunos sobre os dados mais significativos 

do diagnóstico de situação, bem como fomentar a adoção de hábitos alimentares saudáveis e 

destacar a importância da prática de atividade física e período adequado de sono noturno no 

período da adolescência em que se encontram. Como apenas 42% da população alvo respondeu 

aos questionários, foi decidido pela equipa de saúde em parceria com a equipa pedagógica, efetuar 

uma sessão formativa o mais abrangente possível, para que todos beneficiassem com a mesma, 

indo assim de encontro ao preconizado pelo modelo teórico de promoção da saúde de Nola 

Pender, assumido no projeto. 

A apresentação efetuada foi preparada de acordo com a fase de desenvolvimento associada 

à população adolescente, com diversas imagens, cores apelativas e vídeos complementares 

(Apêndice 10). Em termos de conteúdo, foi discutida a importância do sono, atividade física, 

relações interpessoais, hidratação e alimentação saudável. Reforçou-se a importância de uma 

alimentação equilibrada, variada e completa. Seguidamente foi relembrada a composição da nova 

Roda dos Alimentos e o significado da diferença de proporção de cada grupo. Nas preferências 

alimentares denotou-se um apreço significativo pela fast-food, pelo que foram discutidas as suas 

vantagens e desvantagens relativamente a uma refeição saudável. Sensibilizou-se também para a 

importância da leitura dos rótulos alimentares e discutidas dicas sobre como os interpretar. Neste 

exercício utilizaram-se caixas de cereais e pacotes de açúcar para demonstrar a quantidade de 

açúcar presente na maioria destes alimentos. 
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Relativamente à componente motora, distinguiu-se atividade física de exercício físico, com 

recurso a vários exemplos. Abordaram-se os benefícios da atividade física, nos domínios físico, 

psicossocial e académico. Foram ainda discutidas estratégias para facilitar o cumprimento das 

recomendações quanto à atividade física.  

Reservou-se para os 15 minutos finais, a realização de um quiz interativo (Kahoot) utilizando 

cada adolescente o seu telemóvel. Este kahoot foi previamente preparado pela enfermeira 

mestranda, com dezoito questões de escolha múltipla relativas aos conteúdos abordados. Esta 

dinâmica foi pensada para ser desenvolvida de forma individual, com recurso à rede WiFi escolar. 

O jogo encontra-se disponível através do link  https://create.kahoot.it/collection/50829d00-eda0-

4f9c-8243-5ebfa6b99b7b e em open acess, para utilizações futuras. O facto de ser interativo, 

despoletou o instinto competitivo, caraterístico desta fase de desenvolvimento juvenil, causando 

grande entusiasmo aos participantes. Á medida que se jogou acumularam-se pontos, sendo 

possível visualizar quem se encontrava nas primeiras posições. É uma aplicação móvel, gratuita, 

de fácil acesso e construção, que permite exportar para um ficheiro excel as pontuações finais 

bem como as percentagens de respostas corretas em todas as turmas. Foi também utilizado como 

avaliação da sessão. Aplicou-se em todas as turmas. Foi um sucesso entre os adolescentes, que 

pediram para jogar repetidamente.  

Como estímulo e forma de premiar a atenção e intervenção dos adolescentes, foram 

oferecidas canetas em formato de cenoura, que fez as delícias de «miúdos e graúdos». Os 

professores e auxiliares de ação educativa também solicitaram o brinde, que lhes foi gentilmente 

ofertado. As canetas foram escolhidas por modo a serem atrativas aos dois sexos. Realizaram-se 

também dois marcadores de livros, impressos em cartolina, com receitas de lanches saudáveis a 

serem confecionados pelos adolescentes com a supervisão dos pais. Estes marcadores 

pretenderam estimular a alimentação saudável e a criatividade nos lanches escolares, não apenas 

aos jovens mas também à sua família. 

 
6.3 ENTIDADES E PARCERIAS ENVOLVIDAS NO PROJETO  

 
Subsequente à implementação do projeto em questão, foi imprescindível a participação, 

colaboração e empenho de várias pessoas/entidades que possibilitaram a sua execução. A velha 

premissa de que sozinhos não chegamos a lado nenhum, assume numa intervenção deste tipo uma 

importância major, e demonstra que, se todos os intervenientes rumarem na mesma direção será 

mais fácil atingir as metas delineadas.  

https://create.kahoot.it/collection/50829d00-eda0-4f9c-8243-5ebfa6b99b7b
https://create.kahoot.it/collection/50829d00-eda0-4f9c-8243-5ebfa6b99b7b
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Para a realização de cada uma das intervenções enumeradas no capítulo anterior foram 

estudadas potenciais parcerias de colaboração no projeto. Sendo uma necessidade sentida pela 

Escola, e solicitada intervenção à equipa de Saúde Escolar da UCC, demonstrou por si só a 

preocupação com a saúde e estilos de vida dos adolescentes em questão. Devido ao atual estado 

de pandemia teria sido impossível intervir sem que este estágio acontecesse, porque todos os 

recursos humanos da UCC estão direcionados para o seu combate, colocando à margem todo o 

investimento efetuado até então, nesta área de prevenção e promoção da saúde. 

A enfermeira supervisora, pela sua experiência e conhecimento da comunidade, foi 

imprescindível na sinalização dos parceiros. Nas reuniões efetuadas com cada parceiro, procedeu-

se à apresentação do projeto, objetivos, assim como a relevância da participação individual na 

consecução do mesmo. Os contactos foram estabelecidos de forma presencial, telefónica e por e-

mail. As parcerias criadas foram formalmente instituídas quando se verificou essa necessidade. 

Salienta-se que, todos os parceiros se tornaram essenciais e continuarão a sê-lo até, pelo menos, 

ao final do ano letivo 2021/2022. 

As intervenções desenvolvidas tornaram-se possíveis através da parceria com a Escola, da 

articulação entre a UCC e a UCSP e da articulação entre a UCSP e a equipa de nutrição da 

ULSLA. Consideramos que o projeto deteve uma intervenção multidisciplinar, computando a 

participação de Enfermeiros, Professores, Nutricionistas e Médicos. 

 
6.4 RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FÍSICOS 

 
Nesta fase, Imperatori & Giraldes (1993) declaram que se torna preponderante definir 

discriminadamente os recursos humanos, materiais e físicos, durante a implementação do projeto, 

de modo a que o mesmo seja exequível (Imperatori & Giraldes, 1993). E é deste inventário, que 

posteriormente se determina o custo financeiro do projeto. 

Deste modo, os recursos humanos que participaram no projeto foram: Enfermeira 

mestranda, Professora orientadora do Estágio e projeto, Enfermeira da UCC e supervisora do 

projeto, Equipa pedagógica parceira, Professores diretores de turma, Equipa de SIJ da UCSP 

(uma enfermeira e um médico) e a Equipa de Nutrição da ULSLA (duas nutricionistas e um 

médico pediatra). 

Relativamente aos recursos materiais e físicos empregues, foram: salas de aula para 

realização das sessões formativas presenciais, computador para realização de sessões por 

metodologia à distância, computador da sala de aula para sessões presenciais, WiFi da escola ou 
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internet móvel, material de suporte às duas tipologias de sessões (tela de projeção, 5 pacotes de 

açúcar (café), caixas de cereais, eletricidade, telemóvel), material de suporte à preparação das 

sessões (eletricidade, papel, impressora, tinteiro) e ainda viatura automóvel e combustível para 

as deslocações à Escola, UCSP e Hospital da ULSLA. 

 
6.5 ANÁLISE DA ESTRATÉGIA ORÇAMENTAL  

 
O projeto foi desenvolvido em âmbito académico e não teve qualquer tipo de financiamento. 

Os recursos humanos, excetuando a enfermeira mestranda, participaram dentro do seu horário 

laboral e dessa forma se prevê a sua continuação. Nesse sentido, efetivámos uma estimativa das 

horas despendidas e apresentámos uma estimativa até ao término do projeto. Aludindo aos 

recursos materiais  no presente ano letivo, assumimos que foram custeados pela enfermeira 

mestranda. Também as deslocações foram efetuadas, na sua maioria, em viatura própria, da 

mesma. De forma detalhada, foi previsto o seguinte orçamento, evidenciado na tabela 9. 
 

Tabela 9 – Previsão orçamental do projeto.        

Previsão Orçamental 

Recursos Humanos: 
 - Enfª Responsável pela Saúde Escolar 
 - Enfª Mestranda 
 - Equipa Pedagógica Parceira  
 - Professores diretores de turma 
 - Equipa de SIJ da UCSP 
 - Equipa de Nutrição 

Estimativa de custos: 
1000 € 
0 € 
2000 € 
700 €                     
2000 € 
2000 € 

Total: 7700 € 
Recursos Materiais: 
- Salas de aula 
- Computador para sessões à distância 
- Computador da sala de aula para sessões presenciais 
- WiFi da escola ou internet móvel para efetuar jogo interativo 
- Material de suporte às duas tipologias de sessões 
- Material de suporte à preparação das sessões 
- Viatura e combustível para as deslocações à Escola, UCC, UCSP e 
Hospital. 

Estimativa de custos: 
 
 
 

Total: 1500 € 

Custo Total: 9200 € 
Fonte: Elaboração Própria 

 

6.6 CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

O projeto é tido como “uma actividade que decorre num período de tempo bem delimitado, 

que visa obter um resultado específico e que contribui para a execução de um programa” 

(Imperatori & Giraldes, 1993, p. 129). O cronograma desenhado foi cumprido, e as atividades 
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planeadas concretizadas no período previsto. Salienta-se o facto de ainda faltar um ano letivo 

para o seu término, com várias atividades agendadas durante o mesmo. Por tal, a avaliação final 

do mesmo ficou planeada para o mês de junho de 2022, de acordo com o cronograma geral de 

atividades (Apêndice 11). 
 

6.7 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJETO 

 

A implementação do projeto, assim como as atividades dirigidas aos pais/EE e/ou 

adolescentes foram divulgadas, através de informação em suporte de papel (o consentimento 

informado), via e-mail institucional (através da equipa pedagógica e diretores de turma) e ainda 

através da página oficial do Agrupamento Escolar na internet. Foi também enviado para o mail 

dos pais/EE, um folheto informativo sobre o diagnóstico de situação e estratégias de promoção 

de hábitos alimentares. 

O quiz interativo desenvolvido na aplicação Kahoot é de acesso livre a qualquer utilizador 

registado na mesma, o que significa que em contextos similares poderá ser utilizado para avaliar 

o conhecimento apreendido pelos alunos sobre alimentação saudável e prática de atividade física. 

Em contexto académico, efetuámos um artigo científico com parte dos dados obtidos no 

diagnóstico de saúde, que submetemos para uma revista nacional de cariz científico e que aguarda 

publicação (Apêndice 12).  Similarmente, também se divulgou o diagnóstico de situação através 

de uma comunicação livre numa Conferência de Enfermagem da Criança e do Adolescente afeta 

ao Ensino Superior Português. Esta comunicação, pressupôs a partilha de ideias e experiências, 

como adjuvantes à consecução do projeto (Apêndice 13). Desta forma de divulgação também 

surgiu uma publicação, em formato de resumo, no e-book elaborado pela Comissão da 

Conferência. 
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7 ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE O PROCESSO DE AVALIAÇÃO E CONTROLO 

 

A última e sexta etapa do planeamento em saúde corresponde à avaliação, consistindo esta 

na comparação entre algo com um padrão ou modelo, tendo por base uma finalidade operativa 

que deverá ser corrigida ou melhorada. Nesta análise comparam-se os ganhos alcançados, através 

das atividades, com a situação inicial e com os objetivos e metas traçados. Será desta forma que 

se avaliam, a curto prazo, os indicadores de execução ou atividade, e a médio prazo, os 

indicadores de impacto ou resultado (Imperatori & Giraldes, 1993).   

Perante o processo de avaliação, Tavares (1990) menciona ainda outro modo de avaliar as 

intervenções efetuadas, que passa pela satisfação e aceitabilidade por parte do grupo alvo de 

intervenção. Neste procedimento de monitorização e avaliação procedemos à avaliação 

processual no decorrer da implementação do projeto. Tornou-se assim necessário planear os 

momentos da avaliação, determinando o valor da intervenção, através de indicadores de atividade 

ou execução e indicadores de impacto ou resultado. 

Foram delineadas e implementadas diversas intervenções até ao término do estágio final, no 

entanto, tendo em conta o objetivo geral do projeto, de reduzir em 10% a prevalência de excesso 

de peso e obesidade da população alvo até ao final do ano letivo 2021/2022, verifica-se que esta 

avaliação só poderá ser efetuada pela equipa de enfermagem da Saúde Escolar no devido período. 

Como forma de contribuir para o alcance deste objetivo, a adoção de estilos de vida saudáveis 

será imprescindível. Promover a mudança de comportamentos necessita de tempo, pelo que seria 

difícil atingir no espaço temporal de quatro meses, tal objetivo. 

Foram instituídas diversas intervenções durante o período de estágio final, bem como as 

atividades a realizar no próximo ano letivo escolar. As sessões de educação e os questionários 

utilizados no diagnóstico de situação serão replicados pela equipa de enfermagem da Saúde 

Escolar, seguindo os mesmos procedimentos. Também o circuito de encaminhamento de 

adolescentes com excesso de peso ou obesidade à consulta de nutrição infantil, ficou instituído 

para o ano vindouro. No âmbito do programa FITescola, a equipa pedagógica comprometeu-se a 

efetuar a determinação dos dados antropométricos de toda a população alvo (no início e término 

do ano letivo). Conscientemente, admitimos que, apenas através da união de todos estes 

intervenientes se conseguirão alcançar efetivos ganhos em saúde na população em estudo. 
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De qualquer forma, no término do estágio final e visando uma avaliação do processo, foi 

possível avaliar as metas definidas para os objetivos específicos do projeto, tendo sido 

estabelecidos variados indicadores (Tabela 10). 
 

Tabela 10 - Indicadores de Avaliação.     

Indicadores de Atividade ou Execução Indicadores de Impacto ou Resultado 
 
 
 

𝑁. º 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁. º 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100 

 

𝑁. º 𝑎𝑑𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑁. º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
× 100 

 
𝑁. º 𝑎𝑑𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑁. º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
× 100 

 
𝑁. º 𝑝𝑎𝑖𝑠/𝐸𝐸 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑁. º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑖𝑠/𝐸𝐸
× 100 

 
𝑁. º 𝑎𝑑𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎

𝑁. º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

Fonte: Elaboração Própria 

 
Atendendo à avaliação dos indicadores de atividade ou execução, comprovamos que, à 

data de término do estágio final, foram efetuadas todas as atividades planeadas, obtendo assim o 

resultado de 100% e avaliação como atingida. As duas sessões programadas aos pais foram 

realizadas nas datas e horário agendadas. Posteriormente, realizou-se o folheto informativo, que 

segundo os diretores de turma, foi enviado a todos os EE. Dos pais/EE participantes, obtiveram-

se comentários bastante positivos à forma de exposição de conteúdos bem como à pertinência da 

temática. Alguns desses comentários foram: “excelente apresentação”; “bastante elucidativo e 

preocupante”; “não tinha ideia ou perceção de haver tantos alunos com excesso de peso”; 

“excelente partilha de ideias”; “muita pena que não estejam aqui mais pais”; “sem dúvida uma 

mais valia para os nossos filhos”. Estes comentários permitiram que a avaliação da sessão fosse 

estimada como atingida com sucesso. Também a análise verbal exposta pelos parceiros, que 

participaram nas sessões, foi deveras significativa. Parabenizaram a enfermeira mestranda pela 

excelente comunicação e forma de sensibilizar os pais/EE. 

Aos adolescentes foram planeadas sete sessões formativas, uma por cada turma, que foram 

efetuadas nos dias e horário agendados. Neste contexto, obtivemos como resultado do indicador, 

o valor de 100% e avaliou-se o mesmo, como atingido. 

Todos os adolescentes utilizaram o seu telemóvel para efetuar o jogo interativo, participando 

de forma bastante empenhada. Este jogo, além de uma atividade lúdica, foi utilizado como 

avaliação da sessão. Houve alguns constrangimentos com a rede digital escolar, que apresentou 
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nalgumas sessões pequenas falhas, colmatadas com um alargamento no período de tempo 

atribuído ao mesmo. Verificou-se nesta atividade uma adesão total (100%), considerada pela 

equipa pedagógica uma mais valia e um método de avaliação eficaz com estes alunos. 

Foi também estabelecido o circuito de encaminhamento de adolescentes com excesso de peso 

ou obesidade (com UCSP e equipa de nutrição da ULSLA), e iniciado o processo de convocatória 

para os 51 adolescentes identificados na presente problemática. De acordo com a enfermeira 

responsável pela SIJ, foram enviadas até à presente data cerca de 25 convocatórias, tendo em 

conta que na lista fornecida existem irmãos que foram agendados para o mesmo dia e horário. 

Atendendo agora à avaliação dos indicadores de impacto ou resultado, apresentamos de 

seguida, de forma sistematizada na tabela 11, os resultados obtidos. 
 

Tabela 11 - Avaliação da implementação do projeto.          

Metas/Objetivos Operacionais Resultados: Avaliação do 
Indicador de Impacto/Resultado 

Avaliação 

Que pelo menos 90% dos adolescentes 
participem nas sessões de educação para a 
saúde planeadas. 

 
(130/131) x 100% = 99,2% 

 
Atingido 

Que pelo menos 60% dos adolescentes 
interpretem corretamente a roda dos 
alimentos (grupos e frequência de ingestão 
diária), respondendo acertadamente às 
questões 1 a 5 do quiz interativo. 

 
 

(79/130) x 100% = 60,8% 

 
 

Atingido 

Que pelo menos 60% dos adolescentes 
consigam selecionar o alimento mais 
saudável (entre dois semelhantes), através da 
leitura do rótulo da embalagem, respondendo 
acertadamente à questão 8 do quiz interativo. 

 
 

(85/130) x 100% = 65,4% 

 
 

Atingido 

Que pelo menos 60% dos adolescentes 
identifiquem a correta quantidade de água a 
ingerir diariamente na sua idade, 
respondendo acertadamente à questão 6 do 
quiz interativo. 

 
 

(110/130) x 100% = 84,6% 

 
 

Atingido 

Que pelo menos 60% dos adolescentes 
identifiquem o período máximo de horas 
diárias despendidas em atividades sedentárias 
aos dias de semana, respondendo 
acertadamente às questões 16 e 17 do quiz 
interativo. 

 
 

(85/130) x 100% = 65,4% 

 
 

Atingido 

Que pelo menos 60% dos adolescentes 
distingam atividade física de exercício físico, 
respondendo acertadamente às questões 9, 12 
e 17 do quiz interativo. 

 
(72/130) x 100% = 55,4% 

 
Não Atingido 

Que pelo menos 60% dos adolescentes 
identifiquem o período adequado de sono 
noturno para a sua idade, respondendo 
acertadamente à questão 11 do quiz 
interativo. 

 
 

(93/130) x 100% = 71,5% 

 
Atingido 
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Transmitir a pelo menos 40% dos pais/EE, o 
diagnóstico de situação no presente ano letivo 
(diferenciado entre 5º e 6º ano de 
escolaridade). 

5º ano de escolaridade:  
(3/90) x 100% = 3,3% 
6º ano de escolaridade: 
(2/41) x 100% = 4,9% 

Total: 8,2% 

 
 

Não Atingido 

Que pelo menos 40% dos pais/EE participem 
na sessão de educação para a saúde planeada 
(diferenciado entre 5º e 6º ano de 
escolaridade). 

5º ano de escolaridade:  
(3/90) x 100% = 3,3% 
6º ano de escolaridade: 
(2/41) x 100% = 4,9% 

Total: 8,2% 

 
Não Atingido 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Os dados apresentados na tabela 11 permitem verificar que, na sua maioria os objetivos 

propostos foram alcançados com sucesso. No que respeita aos adolescentes apenas a distinção 

entre atividade física e exercício físico não foi alcançado, apesar de não ficar muito distante 

(55,4%) do preconizado (60%). No contexto de um estilo de vida saudável é importante distinguir 

estes conceitos e estimular na adolescência a prática de atividade física diária. Foram 

apresentados diversos exemplos quotidianos, que poderão ser repensados e reformulados para as 

próximas sessões formativas, como forma de atingir este indicador. 

Outro objetivo que necessitará ser repensado, será a abordagem efetuada aos pais/EE, 

especialmente no modo de os envolver e sensibilizar para esta problemática. Tal como se previu 

inicialmente, a adesão dos pais às sessões formativas foi reduzido. Em conversação com a equipa 

pedagógica, será repensada no próximo ano letivo, uma forma de estimular a adesão dos pais à 

Escola e a assuntos relativos com a mesma. Por sugestão da enfermeira supervisora, as sessões a 

ministrar aos pais deveriam ser efetuadas em contexto de avaliação dos alunos, porque nessa 

situação os pais são frequentemente assíduos e de um modo «oportunista» seriam efetuadas as 

sessões previstas. A primeira sessão poderia ser agendada no final do primeiro período escolar e 

de forma semelhante, a segunda no final do ano letivo. Prevemos que no próximo ano letivo estas 

sessões possam ser efetuadas de forma presencial, uma vez que nem a metodologia à distância 

lhes despertou interesse e promoveu uma maior adesão. De qualquer forma, os pais que estiveram 

presentes demonstraram grande apreço pelo conteúdo exposto. Dos cinco pais presentes, dois 

deles eram representantes de pais em duas das turmas e comprometeram-se a transmitir a 

informação apreendida aos restantes pais/EE. Ainda sugerimos a realização de uma sessão extra, 

se alguns pais se mostrassem interessados, no entanto não chegou à equipa pedagógica qualquer 

manifestação nesse sentido. 
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8 OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Além do projeto de intervenção comunitária implementado, foi possível participar em várias 

atividades afetas à carteira de serviços da UCC. A integração nestas atividades contribuiu não 

apenas para a aquisição de competências, mas também foram uma forma de compreender, o que 

representam os cuidados de saúde primários e a enfermagem de saúde comunitária e de saúde 

pública neste contexto, uma vez que a experiência profissional da mestranda foi, 

maioritariamente, em contexto hospitalar. De destacar que a enfermeira mestranda terminou uma 

Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Comunitária em 2014, no entanto o projeto 

de grupo desenvolvido, decorreu numa Unidade de Saúde Familiar e após essa formação 

académica não voltou a ter contacto profissional com a comunidade. 

E porque o contexto pandémico também impôs alterações na supervisão deste estágio final, 

não poderíamos deixar de enaltecer a disponibilidade e procura em encontrar uma solução viável 

(que não a interrupção), pela Enfermeira Coordenadora da UCC e por uma Enfermeira 

Especialista em Enfermagem Comunitária a exercer funções na referida UCC (que integrou e 

supervisionou a mestranda), quando a Enfermeira Supervisora foi temporariamente transferida 

para prestar cuidados numa unidade de internamento covid.  

Pelo período dos dois estágios, a mestranda participou e integrou diversas atividades, 

distintas do projeto, das quais se destacam: 

 

 - Participação na vigilância epidemiológica da doença Coronavírus-19 em articulação com 

a Unidade de Saúde Pública da área de abrangência. Neste contexto foram realizados inquéritos 

epidemiológicos e rastreio de contactos, via telefónica, com recurso às plataformas Teams e 

Tracecovid.  

 

 - Participação nos cuidados em contexto domiciliário, na gestão da doença e gestão da saúde. 

Neste contexto destacaram-se os cuidados de proximidade na sua maioria a pessoas idosas, que 

nos despertaram para o contexto socioeconómico precário verificado na maioria das habitações.  

 

- Promover a acessibilidade aos cuidados de saúde, na sua maioria a pessoas idosas 

geográfica e socialmente isoladas. Destaca-se aqui o recurso à Unidade Móvel de Saúde, como 

um veículo que apresenta as condições necessárias à deslocação da equipa de profissionais, para 
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prestação de cuidados de saúde e apoio social a estas pessoas. Este recurso funciona em parceria 

com a Câmara Municipal, que fornece a viatura e o respetivo condutor. 

 

 - Participação e integração no processo de referenciação para a Rede Nacional de Cuidados 

Integrados e respetivo aplicativo institucional. Esta referenciação prevê a articulação de uma 

equipa multidisciplinar, e pressupõe uma avaliação inicial e periódica (mensal) dos utentes. A 

equipa envolve um enfermeiro, um médico e uma assistente social. É feita uma avaliação bastante 

detalhada da pessoa avaliada, a nível físico, psicológico e social. Envolve concomitantemente, a 

avaliação de sinais vitais, registo de medicação domiciliária, avaliação da segurança e conforto 

da habitação e ainda uma eventual rede de apoio familiar. 

 

 - Participação e integração na Equipa de Cuidados Continuados Integrados. Também esta 

equipa é multidisciplinar e presta serviços domiciliários, decorrentes de uma avaliação global, de 

cuidados de enfermagem, médicos, de apoio social, ou outros, a pessoas em situação de 

dependência funcional, doença terminal ou em processo de convalescença. São utentes que não 

se podem deslocar de forma autónoma, e cuja situação não requer internamento hospitalar. 

 

 - Vacinação Covid-19, a utentes de várias faixas etárias. Esta atividade compreendeu a 

administração da vacina, registo da mesma nos respetivos sistemas operativos, registo manual 

em cartão próprio e ensino aos utentes (sobre os cuidados e vigilância após a administração da 

vacina) de acordo com as normas emitidas pela DGS. 

 

Temos consciência que em “tempos de normalidade” a UCC teria muito mais para oferecer 

à mestranda, no entanto, a complexidade inerente ao presente contexto foi igualmente encarada 

como um desafio pessoal e profissional. 
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III. ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE AS COMPETÊNCIAS MOBILIZADAS E AD-

QUIRIDAS 

 

Ao longo do presente capítulo e conclusão deste relatório pretendemos explanar e refletir 

sobre as competências mobilizadas e adquiridas, que irão conduzir à obtenção do grau de mestre 

e do título de especialista em enfermagem de saúde comunitária e de saúde pública.  

A reflexão pressupõe questionar e pensar sobre o que nos rodeia, de uma forma sustentada e 

concreta. Para tal, e como forma de refletir sobre as competências inerentes ao grau de mestre e 

de especialista, na área que temos vindo a abordar, torna-se imperativo aludir os regulamentos 

que a regem e orientam. Pela OE foram emitidos dois Regulamentos; o das competências comuns 

do enfermeiro especialista (OE, 2019) e o de competências específicas do enfermeiro especialista 

em enfermagem comunitária (OE, 2018). O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

(2016) emitiu o Decreto-Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro, que procedeu às devidas alterações 

nos anteriores decretos e definiu o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior, 

nomeadamente o grau de mestre, elucidando que o ciclo de estudos no ensino politécnico deve 

assegurar ao mestrando, predominantemente, a aquisição pelo estudante de uma especialização 

de natureza profissional. 

O Regulamento das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, pressupõe que sejam 

adquiridas um conjunto de competências, partilhadas por todos enfermeiros especialistas  

(independentemente da sua área de especialização), que suportem a sua prática clínica e se 

insiram em quatro domínios, nomeadamente, o da responsabilidade profissional, ética e legal, o 

da melhoria contínua da qualidade, o da gestão de cuidados e o do desenvolvimento das 

aprendizagens profissionais (OE, 2019). 

Ao refletirmos sobre o domínio da responsabilidade profissional, ética e legal, declaramos 

que ao longo dos períodos de estágio foi efetivamente assumida uma postura profissional 

adequada, honrando os princípios éticos, o código deontológico da profissão de enfermagem e a 

garantia do respeito pelos direitos humanos. Todos os processos de tomada de decisão foram 

suportados e baseados em conhecimento, com a participação ativa dos parceiros envolvidos no 

projeto. As decisões foram efetivadas de forma consciente, fundamentada e em equipa, durante 

todo o estágio e particularmente no que concerne ao projeto. A experiência de todos os 

intervenientes foi uma mais valia, permitindo que as opções estratégicas fossem estabelecidas em 
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parceria. Foi ainda, garantido escrupulosamente, o respeito pela individualidade, privacidade, 

anonimato e direito à autodeterminação, nomeadamente na aplicação dos questionários à 

população alvo e respetivos pais. Estes instrumentos de colheita de dados, foram aplicados de 

forma consciente, livre e sem práticas de qualquer tipo de coação à população a que se destinaram. 

Fizemos uma abordagem prévia a explicitar a importância da problemática e do seu diagnóstico, 

mas sem o incutir como mandatório, verificando uma adesão de aproximadamente 42%.  

No domínio da melhoria contínua da qualidade, consideramos que o projeto instituído 

contribuiu para desenvolver a qualidade dos serviços prestados pela unidade funcional de saúde 

onde decorreu o estágio. Atendendo ao período pandémico, nem teria sido possível o seu 

desenvolvimento, devido às  alterações de prioridades atuais e efetiva escassez de recursos, 

sobretudo humanos, que se viram confrontados com um árduo combate. Sem este projeto 

implementado, estes adolescentes não seriam, provavelmente, alvo de promoção da saúde no 

âmbito dos estilos de vida saudáveis ou até de encaminhamento para a consulta de nutrição, 

porque simplesmente o seu diagnóstico não teria sido efetuado.  

No âmbito da melhoria contínua da qualidade, não podemos deixar de apontar a procura 

incessante de informação e o investimento no enquadramento teórico, como a base fundamental 

que suporta este relatório e fundamentou o projeto, permitindo o alcance do devido sucesso. A 

enfermeira mestranda não detinha qualquer experiência profissional com a população 

infantojuvenil, no entanto encarou-a como um desafio, considerando a procura de conhecimento 

baseado em evidência, como basilar no desenvolvimento do projeto. 

No domínio em análise, e de forma complementar ao suprarreferido, foi adotado um papel 

dinamizador, de gestão dos recursos disponíveis e necessários bem como das intervenções 

implementadas, por forma a atingir os objetivos delineados. Neste propósito, os enunciados 

descritivos de qualidade do exercício profissional dos enfermeiros foram mandatórios, 

especificamente, a organização dos cuidados de enfermagem e a sua acoplagem ao planeamento 

em saúde e vigilância epidemiológica. 

Foi  também legitimada uma postura proactiva, que promoveu a envolvência de todos os 

intervenientes, concebendo neste contexto um ambiente o mais seguro possível. A gestão do 

ambiente físico foi sempre acautelada na vertente presencial, não apenas nas reuniões afetas ao 

projeto ou nas atividades desenvolvidas na UCC, mas também nas sessões de educação para a 

saúde. As sessões futuras a serem replicadas pela equipa de enfermagem da saúde escolar visam 

a continuidade do projeto, de forma adequada às condições de saúde pública em vigor nesse 
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momento. Todo o material de apoio ficou elaborado para poder ser aplicado de forma presencial 

ou à distância. 

Nas atividades distintas do projeto, a gestão do risco esteve identicamente presente em todas 

as situações. Nos cuidados de proximidade, em contexto domiciliário, foram cumpridas e 

incentivadas (nos utentes) todas as medidas emanadas pela DGS para o presente contexto. 

Salientamos que a escassez de recursos materiais, colocou à prova os profissionais que 

diariamente asseguraram estes cuidados. O modo de gestão do material disponível, 

especificamente o equipamento de proteção individual, chegou a ser uma difícil tarefa no decorrer 

do estágio. A atualização de conhecimento mostrou-se neste domínio, outro aspeto capital, em 

que “quase diariamente” provieram novas diretrizes ou normativos que exigiram uma 

readaptação e gestão exaustivas. Verificamos que os profissionais de enfermagem são exímios 

nesta gestão e que confrontados com a escassez de recursos conseguem prestar cuidados de 

qualidade. 

Neste seguimento, e de forma suplementar verificam-se mobilizadas e adquiridas as 

competências do  domínio da gestão dos cuidados. Foi notória a postura de liderança no 

desenvolvimento do projeto, reconhecendo que houve períodos de negociação e de referenciação 

para outros prestadores de cuidados de saúde, assertivos no contexto do diagnóstico efetuado. A 

gestão dos recursos, que ficou evidenciada no parágrafo anterior, foi otimizada no conceito e 

reconhecimento do trabalho de equipa. Este trabalho de equipa, baseou-se na identificação dos 

distintos mas interdependentes papéis e funções de cada membro da equipa, em que a motivação 

e empenho sobressaíram em cada decisão tomada. O desempenho de todos os intervenientes no 

projeto mostrou o compromisso e responsabilidade efetivos na melhoria da qualidade dos 

cuidados. O estilo de liderança adotado revelou a maturidade dos intervenientes às atuais 

contingências. 

 

O percurso prévio e inerente aos estágios, foi marcado por algumas incertezas, ansiedade e 

dúvidas sobre o caminho a percorrer. No entanto, tendo em conta as capacidades adquiridas e 

desenvolvidas, com plena noção que o investimento efetuado foi significativo, constatamos que 

a aprendizagem foi uma mais valia. A pesquisa bibliográfica exaustiva permitiu uma intervenção 

consistente e segura no desempenho das atividades realizadas. Também a experiência e 

conhecimento dos intervenientes, bem como a gestão de idiossincrasias no construção do 

processo de aprendizagem permitiu a aquisição de competências neste domínio. Neste sentido, 
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os sentimentos e emoções presentes levaram a uma resposta eficiente, baseada na experiência 

pessoal e profissional prévia. Somos indissociáveis das vivências e processos adaptativos a que 

somos sujeitos quotidianamente. A resiliência e a capacidade de auto e heteroperceção 

acompanham-nos enquanto pessoas e enquanto enfermeiros. 

Foi um desafio, como já descrito, intervir na faixa etária juvenil, bem como com os respetivos 

pais. Neste contexto, a prática baseada em evidência científica aliada à conceção maternal (com 

uma descendente da mesma faixa etária dos adolescentes em questão) foram a base do 

enquadramento teórico e o suporte de desenvolvimento das intervenções delineadas e efetivadas. 

O feedback de ambos os grupos foi bastante positivo e gratificante, verificando-se dessa forma, 

retorno do investimento efetuado. Obviamente que o principal objetivo do projeto ainda não foi 

alcançado mas acredita-se que viremos a reduzir a prevalência de excesso de peso e obesidade na 

população alvo. Desta forma, verificam-se mobilizadas e adquiridas as competências do domínio 

do desenvolvimento das aprendizagens profissionais. 

Cumulativamente, a participação noutras atividades da UCC possibilitaram uma visão mais 

abrangente do trabalho realizado ao nível dos cuidados de saúde primários, permitindo que a 

aquisição e mobilização de conhecimentos fossem expandidos. Todas as experiências realizadas 

durante o estágio contribuíram, sem dúvida, para uma elevada autoperceção enquanto pessoa e 

enfermeira. 

A prática da enfermagem orientada para a comunidade, parte de uma filosofia de prestação 

de serviços que envolve a prestação de cuidados de saúde, pelo Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem Comunitária e Saúde Pública, através do diagnóstico e investigação dos principais 

problemas de saúde da comunidade e da população (OE, 2016). Nesta ótica, o estágio 

concretizado contribuiu para o desenvolvimento profissional, sustentando-se no perfil de 

competências específicas do enfermeiro especialista na área de enfermagem de saúde comunitária 

e de saúde pública, que abordaremos de seguida. 

De acordo com o Regulamento n.º 428/2018 (OE, 2018) as competências específicas nesta 

área de especialização compreendem (p.19354): 

a) estabelecer, com base na metodologia do Planeamento em Saúde, a avaliação do es-
tado de saúde de uma comunidade;  

b) contribuir para o processo de capacitação de grupos e comunidades; 
c) integrar a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito e na consecução dos obje-

tivos do Plano Nacional de Saúde e; 
d) realizar e cooperar na vigilância epidemiológica de âmbito demográfico. 
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Consideramos que o projeto, desenvolvido e implementado, permitiu desenvolver e 

aprimorar todas as competências supracitadas. Baseando-nos primeiramente na alínea a), 

nomeadamente na adoção da Metodologia do Planeamento em Saúde, assume-se termos 

cumprido todas as suas etapas. Procedeu-se à elaboração do diagnóstico da situação de uma 

comunidade, tendo em conta os diferentes determinantes da saúde que influenciam os 

comportamentos alimentares dos adolescentes, tendo sido identificados os determinantes 

individuais e familiares. Após a identificação dos principais problemas, procedemos à definição 

das prioridades, em analogia com o PNS, o PNSE, o PNPAS e o PNPAF. Seguidamente, 

assumindo a continuidade das etapas, delineámos os objetivos, que se consideraram pertinentes, 

exequíveis e mensuráveis de acordo com as prioridades definidas. As estratégias a adotar foram 

o passo seguinte, objetivando a resolução dos problemas identificados. No seguimento, as 

parcerias e colaborações individuais e institucionais enriqueceram as intervenções a implementar. 

De acordo com a operacionalização e implementação do projeto, procedemos à sua avaliação 

contínua através da fixação de vários indicadores de atividade ou execução e indicadores de 

impacto ou resultado, com o objetivo de validar, otimizar ou reformular as intervenções 

implementadas. 

A alínea b) referente à contribuição para o processo de capacitação de grupos e 

comunidades, foi também validada através da implementação do projeto. Neste processo foram 

estabelecidas parcerias com a equipa pedagógica, assim como com os profissionais de saúde da 

UCSP da área de abrangência e equipa de nutrição da ULSLA. Para a sua consecução foi 

igualmente necessário mobilizar conhecimentos de diferentes disciplinas com vista à capacitação 

da população envolvida. As estratégias selecionadas no âmbito da promoção e educação para a 

saúde tiveram como suporte o modelo de promoção de saúde de Nola Pender, procedendo-se à 

gestão da informação de um grupo comunitário específico, através da intervenção junto dos 

adolescentes  e respetivos pais/EE. 

A terceira alínea c), que visa integrar a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito 

comunitário e na consecução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde, considera-se também 

adquirida e mobilizada. Como já referido ao longo deste relatório, o projeto foi ancorado numa 

das metas do atual PNS (DGS, 2015b), que pretende controlar a incidência e a prevalência de 

excesso de peso e obesidade na população infantil e escolar, que para ser efetivado contou com 

o suporte do PNSE, do PNPAS e do PNPAF. Todos estes programas de saúde deram contributos 
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efetivos para a estruturação do projeto em contexto. Também o RES foi outro apoio 

complementar ao PNSE, imprescindível na atuação em ambiente escolar. 

Por último, mas não menos importante, a alínea d), remete-nos para a realização e 

cooperação na vigilância epidemiológica de âmbito demográfico, efetuada através da 

realização do diagnóstico de situação. Efetuámos a análise e interpretação dos dados recolhidos, 

com recurso a metodologias de análise estatísticas, tendo conseguido compreender a amplitude 

do problema de excesso de peso e obesidade nos adolescentes, associado aos seus hábitos de 

alimentação e de prática de atividade física, não apenas pela ótica dos adolescentes mas também 

a perceção dos pais relativamente ao peso dos seus filhos e hábitos praticados pelos mesmos.  

Esta competência verificou-se fundamental na identificação dos problemas, nas estratégias 

acionadas e nas intervenções implementadas. 

Em complementaridade, as restantes atividades desenvolvidas na UCC também contribuíram 

para a aquisição de competências específicas. A participação na vigilância epidemiológica da 

doença Coronavírus-19 em articulação com a Unidade de Saúde Pública da área de abrangência 

foi uma experiência bastante enriquecedora e que permitiu adquirir conhecimentos sobre o seu 

modus operandi em contexto pandémico. Á semelhança, a participação na atual cobertura de 

vacinação da população foi uma experiência gratificante, não no aspeto tecnicista do ato em si, 

mas na articulação das várias entidades profissionais, na validação dos circuitos criados e no 

contributo enquanto enfermeira (atualmente afastada da prestação de cuidados direta), pelo 

sentido de dever profissional cumprido. 

As restantes atividades contribuíram para o processo de capacitação da comunidade e para a 

consecução dos programas de saúde, a sua maioria nos cuidados direcionados para o idoso com 

diversas comorbilidades. O controlo das diversas doenças crónicas verificadas na comunidade 

suportaram os desígnios e a organização dos cuidados. 

Relativamente à atribuição do grau de mestre, o Decreto- Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro 

no seu artigo 15º (Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2016), alude a que o 

mesmo seja conferido a quem demonstre possuir conhecimentos e capacidade de resolução de 

problemas desenvolvidos e aprofundados em relação aos do 1ºciclo do ensino superior. São ainda 

apresentadas outras condições, nomeadamente: saber aplicar os conhecimentos, assim como 

manifestar capacidade de compreensão e resolução de problemas em situações novas e não 

familiares; capacidade para integrar conhecimentos, lidando com questões complexas, incluindo 

reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem das soluções 
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encontradas; demonstrar capacidade de comunicar essas soluções, conhecimentos e/ou 

raciocínios de forma percetível e abrangente; possuir competências que permitam uma 

aprendizagem contínua, de modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo, e por último, 

que “o grau de mestre é conferido numa especialidade, podendo, quando necessário, as 

especialidades ser desdobradas em áreas de especialização” (p.3174). 

Neste contexto, foi elaborado um artigo científico, que permitiu integrar e aplicar o 

conhecimento adquirido neste 2º ciclo de estudos, tal como descrito anteriormente. Esse artigo 

baseou-se em parte dos dados apresentados no diagnóstico de situação, tratando-se de um estudo 

observacional descritivo-correlacional. A elaboração e submissão deste artigo primário, que 

aguarda publicação, bem como a comunicação científica efetuada em contexto académico foram, 

sem dúvida, os principais ganhos à atribuição do grau de mestre, incentivando a produção 

científica baseada na evidência e sua divulgação. Também a própria elaboração deste relatório, 

permitiu-nos comunicar as conclusões obtidas, o conhecimento e o raciocínio efetuados ao longo 

de todo este processo. 

Consideramos, após refletir sobre todos os aspetos enunciados, ter alcançado as 

competências inerentes à aquisição do grau de mestre e aperfeiçoado as de enfermeiro especialista 

em enfermagem comunitária na área de saúde comunitária e de saúde pública, adquiridas na sua 

maioria, na anterior pós-licenciatura de especialização. 
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CONCLUSÃO 

 

Em tempos em que a humanidade parece não ter tempo para nada, os estilos de vida 

saudáveis revestem-se de uma importância primordial em saúde. Quando as palavras de ordem 

são a prevenção e a promoção, os hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de atividade 

física verificam-se como os fatores que mais contribuem para a saúde das pessoas, seja a nível 

individual ou coletivo, no que respeita a doenças crónicas não transmissíveis.  

Nos países desenvolvidos, o excesso de peso e obesidade, tem aumentado de forma 

considerável e verificamos que as alterações socioecónomicas das últimas décadas melhoraram 

as condições de vida das pessoas, mas aumentaram significativamente o sedentarismo e o 

consumo de alimentos de fácil acesso, nutricionalmente empobrecidos. Neste contexto, a 

obesidade constitui um relevante fator de risco para a instalação e agravamento de outras doenças, 

diminuindo a qualidade de vida e conduzindo a um dispêndio considerável associado aos 

cuidados de saúde. Assim, se a obesidade pode levar a graves consequências na saúde individual 

e coletiva, quanto mais cedo esta se instalar pior será o seu prognóstico. O efeito desta doença 

nas faixas etárias mais jovens, acarreta graves consequências e um aumento, de forma precoce, 

na incidência das doenças crónicas, responsáveis hoje por uma elevada taxa de morbilidade e 

mortalidade no nosso país. 

Constatamos assim, que a obesidade infantojuvenil é um, senão o mais grave problema de 

saúde pública da atualidade. Nos últimos anos, a prevalência de excesso de peso nas crianças 

portuguesas tem vindo a diminuir, em virtude do investimento governamental, no entanto a da 

população juvenil aumentou, pelo que se demonstra a necessidade de atuar, presentemente, nesta 

faixa etária específica.  

Aparentemente, todos sabemos os benefícios de uma alimentação saudável e da prática 

regular de atividade física, mas o que constatamos é que poucos perseguem estes desígnios. 

Temos jovens cada vez mais sedentários, que passam demasiadas horas sentados a ver televisão 

ou a jogar no telemóvel e com hábitos alimentares pouco saudáveis. Os cereais doces, as bolachas, 

os refrigerantes, entre outros, fazem parte da sua alimentação diária. Muitos, evitam ou recusam 

comer sopa, fruta, leite, leguminosas ou peixe. E reiteradamente, os pais vêm-se assoberbados 

com trabalho, extrapolando as horas laborais estabelecidas, acabando por não manifestar 

habilidade em conciliar a atividade laboral com os horários e atividades dos filhos, ou sem a 

capacidade de impor regras quanto à alimentação. Na verdade, os pais são o modelo das crianças 
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e jovens, e se eles praticarem estilos de vida desadequados, sejam eles, o sedentarismo e/ou a 

alimentação pouco saudável, esse será o padrão transmitido a toda a família, que tenderá a 

perpetuar-se no tempo. 

Logo, inerente a esta fase do ciclo de vida, as alterações físicas, acompanhadas de um 

aumento das capacidades cognitivas, fazem dos adolescentes um grupo extremamente vulnerável 

e recetivo à promoção da saúde, com o propósito de adquirir ou manter estilos de vida saudáveis.  

Os adolescentes, alvo primário do projeto desenvolvido, encontram-se numa fase inicial da 

adolescência, em que os pais ainda representam um papel muito assíduo na adoção e manutenção 

de estilos de vida saudáveis. Por tal, os pais foram considerados imprescindíveis na conceção do 

projeto, como um dos suportes para a adoção de estilos de vida saudáveis pelos adolescentes.  

Não tendo sido este um problema validado no contexto familiar mas na Escola, surgiu a 

necessidade de identificar os fatores de risco associados à obesidade infantojuvenil no contexto 

descrito, com o intuito de otimizar estratégias promotoras de estilos de vida saudáveis, tendo 

presente que a idade escolar é considerada como um período ideal para atuar preventivamente. 

Compreendemos que os comportamentos são desenvolvidos e aprendidos com base no nível de 

desenvolvimento, ambiente social e físico e ainda em experiências pessoais. Por tal, os esforços 

da promoção da saúde precisam evitar que os padrões de comportamento não saudáveis se 

consolidem. 

Como os adolescentes despendem grande parte do seu tempo na escola, a intervenção escolar 

é fundamental e pressupõe que se desenvolva de forma saudável e participativa, incutindo bons 

hábitos no que diz respeito aos ganhos de saúde individual e, consequentemente, comunitária. 

Trata-se assim de uma intervenção precoce face ao combate de excesso de peso, objetivando 

tornar estes jovens em adultos conscientes, das repercussões positivas que um estilo de vida 

saudável terá não só a nível físico, como também a nível psicológico e social. Constatámos, desta 

forma, que em Portugal, o PNSE se tornou uma referência do sistema de saúde no que diz respeito 

à promoção da Saúde Escolar e o enfermeiro um elemento imprescindível na promoção da saúde, 

particularmente nos estilos de vida saudáveis. A presença assídua do enfermeiro nas escolas, 

verifica-se de um enorme suporte da educação, pois proporciona a organização, preparação e 

concretização de cuidados de enfermagem apropriados à comunidade escolar, caminhando ao 

encontro dos problemas identificados. 

Inicialmente, a Escola Básica em contexto, percebeu que seria uma necessidade intervir nos 

estilos de vida, mas sem a concreta noção do tamanho da problemática de excesso de peso nos 
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adolescentes de 2º ciclo. Tendo em conta que a realização e progresso de um projeto de 

intervenção comunitária tem subjacente várias etapas que constituem a metodologia do 

planeamento em saúde, procedeu-se inicialmente, ao diagnóstico de situação, verificando-se uma 

elevada prevalência de excesso de peso e obesidade na população estudada. Também se 

validaram as preferências alimentares e hábitos de atividade física destes adolescentes, bem como 

a perceção dos seus pais/EE face ao contexto estudado. Os resultados foram deveras 

significativos e nortearam as intervenções desenvolvidas. Verificámos neste contexto, a 

importância da articulação e contribuição dos diversos intervenientes, em nome de uma causa 

maior. O parecer da escola, do enfermeiro especialista em saúde comunitária, dos adolescentes, 

dos seus pais e restante comunidade, contribuíram para o sucesso do projeto implementado. Os 

enfermeiros são, sem dúvida, os profissionais com maior habilidade e competência para 

promover a saúde em meio escolar, ao otimizarem a capacidade de comunicação e cooperação, 

tendo por isso um papel fundamental na operacionalização do PNSE. 

O processo de aplicação da metodologia do planeamento em saúde possibilitou compreender 

e orientar, através da sua colocação em prática, o fundamento teórico no que diz respeito à seleção 

das opções mais corretas, com o intuito de projetar, implementar e avaliar o projeto que 

demonstrou ser necessário traçar.  

Foi desta forma, elaborado o projeto intitulado de “Excesso de Peso e Obesidade na 

Adolescência: Promoção de Estilos de Vida Saudáveis”, cujo objetivo geral se pretende atingir 

no final do próximo ano letivo. Toda a intervenção que envolva os estilos de vida necessita de 

tempo para que se obtenham ganhos. Por tal, considerámos que este limite temporal seria 

apropriado às necessidades verificadas. As intervenções delineadas sustentaram-se em evidência 

científica e na metodologia de análise dos dados. Os resultados obtidos permitiram comprovar 

que estes adolescentes apresentam preferência por alimentos com pouco interesse nutricional e 

prática de atividade física abaixo do recomendado. Também o período de sono noturno semanal 

se percebeu ser inferior ao adequado para a sua faixa etária. De forma complementar, os pais/EE 

identificaram as preferências e consumos alimentares dos seus filhos, manifestando pouca 

preocupação com o peso dos mesmos.  

A educação para a saúde surgiu, deste modo, como uma das principais estratégias para dar 

resposta aos objetivos do projeto, atuando nos adolescentes e nos seus pais. De forma integrada, 

pressupôs-se intervir em todos os adolescentes, estimulando-lhes a aquisição ou manutenção de 

estilos de vida saudáveis, baseando-nos no modelo teórico de Promoção de Saúde de Nola Pender.  
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O encaminhamento e circuito criados para a consulta de nutrição, foi a outra principal 

estratégia do projeto, neste caso para combater o excesso de peso e obesidade verificados. Tendo 

em conta a elevada percentagem de adolescentes com obesidade e a perceção dos pais distorcida 

quanto ao peso dos mesmos, seria impensável não tentar colmatar esta realidade. Infelizmente, 

não conseguimos alertar todos os pais com as sessões de educação para a saúde, mas 

apresentámos algumas soluções que julgámos viáveis. Expomos também, como proposta no 

próximo ano letivo, uma sugestão de aproximação dos pais à escola, evidenciando assim o caráter 

dinâmico da metodologia do planeamento em saúde, no intuito de atingir os objetivos estipulados. 

Cumpriram-se todas as atividades programadas para o presente ano letivo, e ficou projetada 

a calendarização referente ao próximo ano escolar. Para averiguar o alcance do objetivo geral 

serão replicados os três questionários selecionados. Neste pressuposto, a avaliação ponderal dos 

adolescentes, efetuada pela equipa pedagógica de educação física será imprescindível, através da 

prossecução do programa FITescola. 

O desenvolvimento deste projeto tornou-se possível pelo interesse, envolvimento e pretensão 

demonstrados pelos intervenientes, validando a  exequibilidade do mesmo. Comprovaram-se 

assim, os benefícios do trabalho em equipa multidisciplinar e intersectorial, implícitos em todas 

as etapas de desenvolvimento do projeto. No entanto, todos os projetos, no alcance do devido 

sucesso atravessam dificuldades, que por norma, com empenho e dedicação são superadas. 

Uma dificuldade sentida no decorrer do processo relacionou-se com a obtenção de todos os 

pareceres, subjacentes aos princípios éticos, dentro do período estipulado. Foram necessárias 

atitudes de persistência e perseverança para obter os pareceres solicitados, envolvendo um 

considerável dispêndio de tempo e recursos. Verificou-se também, que um investimento desta 

ordem necessita de uma elevada carga horária, especialmente na preparação, validação e 

implementação do projeto, o que pode levar a alguns reajustes na replicação por parte da UCC, 

tendo em conta os recursos humanos limitados. Todavia, a equipa da UCC pretende prosseguir 

com o projeto, e a Escola Básica estender o mesmo até ao 3º ciclo e ensino secundário. O facto 

da enfermeira supervisora apresentar uma excelente articulação com o Agrupamento Escolar, foi 

e será facilitadora para o operacionalização do mesmo. Ainda outros contratempos de ordem 

pessoal e profissional, podem ter impedido um envolvimento major na comunidade em questão. 

O facto da  mestranda não conhecer previamente o ambiente sociodemográfico ou os 

intervenientes diretos, pode ter atrasado um pouco o percurso deste projeto. Mais uma vez, se 
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verificou o saber, a experiência e o profissionalismo da enfermeira supervisora como basilar neste 

processo. 

O presente relatório possibilitou, como se depreende nesta fase, uma descrição e reflexão 

crítica aprofundada do percurso, práticas e intervenções realizadas, fundamentadas e baseadas 

em evidência científica. A realização do mesmo, permitiu desenvolver uma análise crítica acerca 

do processo de aquisição, mobilização e desenvolvimento de competências comuns do 

enfermeiro especialista e de competências especificas do enfermeiro especialista em enfermagem 

comunitária na área de enfermagem de saúde comunitária e de saúde pública, assim como, validar 

as condições necessárias à obtenção do grau de mestre. Através da elaboração deste documento, 

evidenciou-se a capacidade de liderança da mestranda  no que diz respeito ao desenvolvimento e 

implementação do projeto em contexto visando a capacitação das pessoas em causa. Face ao 

exposto, considerou-se que foram atingidos os objetivos de aprendizagem, pretendidos com as 

unidades curriculares subjacentes à realização deste relatório. 

Efetuando uma análise genérica, estes estágios proporcionaram um conjunto de experiências 

enriquecedoras, permitindo desenvolver capacidades de investigação, estudo e planeamento. A 

nível pessoal implicou algumas alterações, adaptação e convicção de se poder alcançar com 

sucesso os desafios propostos, desde que, o empenho, dedicação e motivação estejam presentes. 

As aprendizagens efetuadas certamente contribuirão de forma significativa para a qualidade do 

desempenho profissional, pois as competências e instrumentos adquiridos serão o motor de 

arranque para novos saberes, promotores de estratégias adequadas à realidade profissional e diária 

da mestranda. 
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APÊNDICE 2 - Resultados da avaliação do Questionário do Comportamento Alimentar 
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Primeira Tabela - Frequências absoluta e relativa das preferências dos alimentos a consumir 
regularmente. 

 

    

 Não gosto 
Gosto "Assim 

Assim" Gosto muito 

Cereais (não doces) 18 26 8 
34,60% 50,00% 15,40% 

Leite branco 12 18 22 
  23,10% 34,60% 42,30% 
Fruta variada 2 16 33 
  3,80% 30,80% 63,50% 
Água 0 6 46 
   11,50% 88,50% 
Iogurtes 9 14 29 
  17,30% 26,90% 55,80% 
Peixe cozido e/ou 
grelhado 4 17 30 
  7,70% 32,70% 57,70% 
Frango, Perú 5 47 0 
  9,60% 90,40%   
Sopa 3 17 32 
  5,80% 32,70% 61,50% 
Batata cozida e/ou puré 6 16 29 
  11,50% 30,80% 55,80% 
Vegetais crus (saladas) 9 17 26 
  17,30% 32,70% 50,00% 

Vegetais cozidos 9 19 24 
17,30% 36,50% 46,20% 

Subtotais 77 213 279 

Percentagens 13,53% 37,43% 49,03% 
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Segunda Tabela - Frequências absoluta e relativa das preferências dos alimentos a consumir com 
moderação. 

 

  Não gosto 
Gosto "Assim 

Assim" 
Gosto 
muito 

Queijo fresco 21 14 17 
40,40% 26,90% 32,70% 

Outros queijos 
(flamengo) 

14 14 24 
26,90% 26,90% 46,20% 

Pão 2 9 41 
  3,80% 17,30% 78,80% 

Fruta doce 3 18 31 
5,80% 34,60% 59,60% 

Arroz cozido 1 8 43 
1,90% 15,40% 82,70% 

Sumo laranja natural  7 9 36 
13,50% 17,30% 69,20% 

Massas cozidas 1 5 46 
1,90% 9,60% 88,50% 

Atum em lata  5 19 28 
9,60% 36,50% 53,80% 

Carne vermelha 1 8 43 
1,90% 15,40% 82,70% 

Ovos (cozidos, mexidos, 
estrelados)) 

3 7 42 
5,80% 13,50% 80,80% 

Grão, feijão 15 18 19 
28,80% 34,60% 36,50% 

Subtotais 73 129 370 

Percentagens 12,76% 22,55% 64,69% 
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Terceira Tabela – Frequências absoluta e relativa das preferências dos alimentos a consumir 
raramente. 

 

  Não gosto 
Gosto "Assim 

Assim" 
Gosto 
muito 

Cereais doces 8 19 25 
15,40% 36,50% 48,10% 

Bolachas, bolos 7 21 24 
13,50% 40,40% 46,20% 

Leite c/ chocolate 17 6 29 
32,70% 11,50% 55,80% 

Gelado 5 8 39 
9,60% 15,40% 75,00% 

Fruta em calda 26 11 15 
50,00% 21,20% 28,80% 

Refrigerantes 3 16 33 
5,80% 30,80% 63,50% 

Chocolates 4 13 35 
7,70% 25,00% 67,30% 

Gomas 3 15 34 
5,80% 28,80% 65,40% 

Pizza 2 6 44 
3,80% 11,50% 84,60% 

Croquetes, Rissois 3 21 28 
5,80% 40,40% 53,80% 

Batatas Fritas 0 5 47 
 9,60% 90,40%  

Subtotais 78 141 353 

Percentagens 13,64% 24,65% 61,71% 
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APÊNDICE 3 – Medidas de Estatística Descritiva da Atividade Física nos DDS e FDS 
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A seguinte tabela apresenta as medidas de estatística descritiva da atividade física nos DDS e 

no FDS. 

 

    

DDS 
Ver 
TV 

DDS 
Jogar 
PC 

e/ou 
conso

la 

DDS 
Ouvir 

música 

DDS 
Falar 

Telefon
e 

DDS 
Trabalho 
secretária 

DDS 
Ler 

livro, 
revista 

DDS 
Tocar 

instrument
o musical 

DDS - 
Andar 
carro, 

comboio, 
autocarro 

DDS 
Brincar 
ar livre 

DDS 
Dorm

ir 

N  53 52 51 49 49 49 47 50 49 54 

 
Mis-
sing 1 2 3 5 5 5 7 4 5 0 

Média  1,20 1,21 0,70 0,58 1,19 0,61 0,37 0,87 1,54 8,87 
Mediana  1 1 0,5 0,25 1 0,25 0 0,5 1 9 
Moda  1 1 1 0,25 1 0 0 0,25 1 9 
Desvio-
padrão  1,00 1,13 0,56 0,60 1,25 1,17 0,53 1,03 1,42 0,93 
Mínimo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Máximo   6 5 2 2 6 6 2 5 6 10 
Nota: unidade horas           

    

FDS 
Ver 
TV 

FDS 
Jogar 
PC 

e/ou 
conso

la 

FDS 
Ouvir 

música 

FDS 
Falar 

Telefon
e 

FDS 
Trabalho 
secretária 

FDS 
Ler 

livro, 
revista 

FDS 
Tocar 

instrument
o musical 

FDS 
Andar 
carro, 

comboio, 
autocarro 

FDS 
Brincar 
ar livre 

FDS 
Dorm

ir 

N  53 54 52 52 52 52 52 51 52 54 

 
Mis-
sing 1 0 2 2 2 2 2 3 2 0 

Média  2,11 2,32 1,12 0,71 0,98 0,47 0,39 0,25 3,38 9,60 
Mediana  2 2 1 0,38 1 0,25 0 0 4 10 
Moda  2 2 2 0 1 0 0 0 4 10 
Desvio-
padrão  1,12 1,54 0,99 0,99 0,79 0,62 0,84 0,64 1,72 1,42 
Mínimo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Máximo   5 6 4 4 3 2 4 4 6 12 
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APÊNDICE 4 – Resultados obtidos na avaliação do Questionário de Atividade Física 
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• Dados obtidos pela variável ver televisão - Análise de Frequências Absolutas para a atividade 
ver televisão (gráfico) e Frequências absoluta e relativa para a atividade ver televisão (Tabela) 
 

 

  DDS – TV                            FDS - TV 

  
Freq. 

Absoluta 
Freq. 

Relativa   Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

Nunca 2 3,77%  1 1,89% 
Menos ou igual a 15 
min 4 7,55%  5 9,43% 
30 min 9 16,98%  1 1,89% 
1hora 26 49,06%  6 11,32% 
2horas 7 13,21%  22 41,51% 
3horas 4 7,55%  13 24,53% 
4horas 0 0,00%  4 7,55% 
5horas 0 0,00%  1 1,89% 
Mais de 6horas 1 1,89%  0 0,00% 
Total 53 100,00%  53 100,00% 
Missing 1     1   

 

• Dados obtidos pela variável jogar computador ou consola - Análise de Frequências Absolutas 
para a atividade jogar computador, consola (gráfico) e Frequências absoluta e relativa para a 
atividade jogar computador, consola (Tabela) 
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DDS – Jogar PC e/ou                         FDS – Jogar PC e/ou      
consola                                                          consola 

  
Freq. 

Absoluta Freq. Relativa   Freq. 
Absoluta Freq. Relativa 

Nunca 7 13,46%  5 9,26% 
Menos ou igual a 15 min 1 1,92%  2 3,70% 
30 min 9 17,31%  2 3,70% 
1hora 22 42,31%  6 11,11% 
2horas 8 15,38%  17 31,48% 
3horas 2 3,85%  12 22,22% 
4horas 1 1,92%  3 5,56% 
5horas 2 3,85%  6 11,11% 
Mais de 6horas 0 0,00%  1 1,85% 
Total 52 100,00%  54 100,00% 
Missing 2         

 

• Dados obtidos pela variável ouvir música - Análise de Frequências Absolutas para a atividade 
ouvir música (gráfico) e Frequências absoluta e relativa para a atividade ouvir música (Tabela) 
 

 

  DDS – Ouvir música                      FDS - Ouvir música 

  Freq. Absoluta Freq. Relativa   Freq. Absoluta Freq. Relativa 
Nunca 8 15,69%  8 15,38% 
Menos ou igual a 15 min 7 13,73%  9 17,31% 
30 min 14 27,45%  6 11,54% 
1hora 17 33,33%  10 19,23% 
2horas 5 9,80%  15 28,85% 
3horas 0 0,00%  3 5,77% 
4horas 0 0,00%  1 1,92% 
5horas 0 0,00%  0 0,00% 
Mais de 6horas 0 0,00%  0 0,00% 
Total 51 100,00%  52 100,00% 
Missing 3     2   
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• Dados obtidos pela variável falar ao telefone ou telemóvel - Análise de Frequências Absolutas 
para a atividade falar ao telefone ou telemóvel (gráfico) e Frequências absoluta e relativa para 
a atividade falar ao telefone ou telemóvel (Tabela) 
 

 

  DDS - Falar Telefone                  FDS - Falar Telefone 

  Freq. Absoluta Freq. Relativa   Freq. Absoluta Freq. Relativa 

Nunca 12 24,49%  18 34,62% 
Menos ou igual a 15 min 13 26,53%  8 15,38% 
30 min 8 16,33%  12 23,08% 
1hora 11 22,45%  4 7,69% 
2horas 5 10,20%  7 13,46% 
3horas 0 0,00%  1 1,92% 
4horas 0 0,00%  2 3,85% 
5horas 0 0,00%  0 0,00% 
Mais de 6horas 0 0,00%  0 0,00% 
Total 49 100,00%  52 100,00% 
Missing 5     2   

 

• Dados obtidos pela variável trabalhar sentado - Análise de Frequências Absolutas para a ati-
vidade trabalhar sentado (gráfico) e Frequências absoluta e relativa para a atividade trabalhar 
sentado (Tabela) 
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DDS – Trabalho                         FDS - Trabalho 
        Secretária                                Secretária  

                                                  

  
Freq. 

Absoluta 
Freq. 

Relativa   Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

Nunca 2 4,08%  8 15,38% 
Menos ou igual a 15 min 2 4,08%  5 9,62% 
30 min 14 28,57%  9 17,31% 
1hora 23 46,94%  17 32,69% 
2horas 3 6,12%  11 21,15% 
3horas 2 4,08%  2 3,85% 
4horas 1 2,04%  0 0,00% 
5 horas 0 0,00%  0 0,00% 
Mais de 6horas 2 4,08%  0 0,00% 
Total 49 100,00%  52 100,00% 
Missing 5     2   

 

• Dados obtidos pela variável atividade de leitura - Análise de Frequências Absolutas para a 
atividade de leitura (gráfico) e Frequências absoluta e relativa para a atividade de leitura (Ta-
bela) 
 

 

  
DDS - Ler livro,                           FDS - Ler livro,              

revista                                               revista 

  
Freq. 

Absoluta 
Freq. 

Relativa   Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

Nunca 19 38,78%  17 32,69% 
Menos ou igual a 15 min 12 24,49%  16 30,77% 
30 min 6 12,24%  9 17,31% 
1hora 8 16,33%  4 7,69% 
2horas 1 2,04%  6 11,54% 
3horas 1 2,04%  0 0,00% 
4horas 0 0,00%  0 0,00% 
5horas 1 2,04%  0 0,00% 
Mais de 6horas 1 2,04%  0 0,00% 
Total 49 100,00%  52 100,00% 
Missing 5     2   
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• Dados obtidos pela variável atividade tocar um instrumento musical - Análise de Frequên-
cias Absolutas para a atividade tocar um instrumento musical (gráfico) e Frequências absoluta 
e relativa para a atividade tocar um instrumento musical (Tabela) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dados obtidos pela variável modo de deslocação - Análise de Frequências Absolutas para a 
atividade modo de deslocação (gráfico) e Frequências absoluta e relativa para a atividade modo 
de deslocação (Tabela) 
 

 

  
DDS – Tocar instrumento            FDS – Tocar instrumento 

musical                                              musical                    

  
Freq. 

Absoluta 
Freq. 

Relativa   Freq. 
Absoluta 

 Freq. 
Relativa 

Nunca 26 55,32%  34  65,38% 
Menos ou igual a 15 
min 4 8,51%  6 

 
11,54% 

30 min 5 10,64%  4  7,69% 
1hora 10 21,28%  2  3,85% 
2horas 2 4,26%  4  7,69% 
3horas 0 0,00%  1  1,92% 
4horas 0 0,00%  1  1,92% 
5horas 0 0,00%  0  0,00% 
Mais de 6horas 0 0,00%  0  0,00% 
Total 47 100,00%  52  100,00% 
Missing 7     2    
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                                              DDS - Andar de carro,                     FDS- Andar de carro, 
                                                 comboio, autocarro                         comboio, autocarro 

 

  Freq. Absoluta Freq. Relativa   Freq. Absoluta Freq. Relativa 

Nunca 8 16,00%  29 56,86% 
Menos ou igual a 15 min 15 30,00%  16 31,37% 
30 min 5 10,00%  2 3,92% 
1hora 13 26,00%  2 3,92% 
2horas 6 12,00%  1 1,96% 
3horas 1 2,00%  1 1,96% 
4horas 1 2,00%  0 0,00% 
5horas 1 2,00%  0 0,00% 
Mais de 6horas 0 0,00%  51 100,00% 
Total 50 100,00%  3  
Missing 4         

 

• Dados obtidos pela variável brincar ao ar livre - Análise de Frequências Absolutas para a 
atividade brincar ao ar livre (gráfico) e Frequências absoluta e relativa para a atividade brincar 
ao ar livre (Tabela) 

 

  
DDS- Brincar ao                       FDS - Brincar ao 

ar livre                                            ar livre 

  
Freq. 

Absoluta 
Freq. 

Relativa   Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

Nunca 2 4,08%  1 1,92% 
Menos ou igual a 15 min 5 10,20%  2 3,85% 
30 min 10 20,41%   0,00% 
1hora 14 28,57%  5 9,62% 
2horas 8 16,33%  10 19,23% 
3horas 5 10,20%  7 13,46% 
4horas 2 4,08%  13 25,00% 
5horas 2 4,08%  7 13,46% 
Mais de 6horas 1 2,04%  7 13,46% 
Total 49 100,00%  52 100,00% 
Missing 5     2   
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• Dados obtidos quanto à média de horas de sono diárias - Análise de Frequências Absolutas 
para a média de horas de sono diárias (gráfico) e Frequências absoluta e relativa para a média 
de horas de sono diárias (Tabela) 
 

 

  DDS – Dormir                           FDS- Dormir 

  
Freq. 

Absoluta 
Freq. 

Relativa   Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

6 horas    1 1,85% 
7 horas 5 9,26%  4 7,41% 
8 horas 12 22,22%  5 9,26% 
9 horas 20 37,04%  12 22,22% 
10 horas 17 31,48%  22 40,74% 
11 horas 0 0,00%  3 5,56% 
12 horas 0 0,00%  7 12,96% 
Total 54 100,00%   54 100,00% 
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APÊNDICE 5 - Tabelas de contingência e teste de independência entre a perceção do 

peso e questões de controlo alimentar 
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  Preocupado_Peso     

Avaliacao_peso Nunca 
Poucas 
Vezes Às vezes 

Bastantes 
vezes 

Quase 
sempre Total Pearson Chi-Square 

Peso a menos 2 2 4 4 2 14 12,216 
Peso normal 11 9 6 6 1 33 p-value 
Peso a mais 0 3 2 0 2 7 0,142 
Total 13 14 12 10 5 54   

        
  Não_controlo_alimentacao_casa     

Avaliacao_peso Nunca 
Poucas 
Vezes Às vezes 

Bastantes 
vezes 

Quase 
sempre Total Pearson Chi-Square 

Peso a menos 0 7 6 0 1 14 11,165 
Peso normal 4 14 12 1 1 32 p-value 
Peso a mais 0 0 4 1 1 6 0,193 
Total 4 21 22 2 3 52   

        
  Controlo_alimentacao_fora de casa     

Avaliacao_peso Nunca 
Poucas 
Vezes Às vezes 

Bastantes 
vezes 

Quase 
sempre Total Pearson Chi-Square 

Peso a menos 1 1 3 4 5 14 25,37 
Peso normal 0 3 11 10 10 34 p-value 
Peso a mais 0 5 1 0 0 6 0,001 
Total 1 9 15 14 15 54   
  Consigo_alimentacao_saudavel     

Avaliacao_peso Nunca 
Poucas 
Vezes Às vezes 

Bastantes 
vezes 

Quase 
sempre Total Pearson Chi-Square 

Peso a menos 0 0 7 5 2 14 8,111 
Peso normal 0 2 7 16 9 34 p-value 
Peso a mais 0 1 3 2 0 6 0,23 
Total 0 3 17 23 11 54   
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APÊNDICE 6 - Tabelas de contingência e Teste de independência entre a perceção do 

peso e variáveis relacionadas com o local físico das refeições e entre variáveis de fre-

quência de ingestão alimentar com perceção do peso 
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• Refeições realizadas no domicílio 
 

  Come_igual_familia     

Avaliacao_peso 
Raramente 
ou nunca 

Quase 
nunca Às vezes 

Quase 
sempre Sempre Total 

Pearson Chi-
Square 

Peso a menos 0 3 5 3 3 14 21,337 
Peso normal 0 0 3 16 16 35 p-value 
Peso a mais 0 0 3 4 0 7 0,002 
Total 0 3 11 23 19 56   

        
  Come_diferente     

Avaliacao_peso 
Raramente 
ou nunca 

Quase 
nunca Às vezes 

Quase 
sempre Sempre Total 

Pearson Chi-
Square 

Peso a menos 2 4 2 5 0 13 27,416 
Peso normal 19 9 7 0 0 35 p-value 
Peso a mais 0 2 4 0 0 6 0,000 

Total 21 15 13 5 0 54   
 

• Refeições realizadas fora do domicílio 
 

  Come_casa_familiares   

Avaliacao_peso 1-5 vezes 
6-10 
vezes 

Mais de 
11 vezes Total Pearson Chi-Square 

Peso a menos 12 2 0 14 2,912 
Peso normal 23 4 6 33 p-value 
Peso a mais 5 1 1 7 0,573 
Total 40 7 7 54   

      
  Come com amigos   

Avaliacao_peso 1-5 vezes 
6-10 
vezes 

Mais de 
11 vezes Total Pearson Chi-Square 

Peso a menos 13 0 1 14 1,004 
Peso normal 24 0 3 27 p-value 
Peso a mais 3 0 1 4 0,605 

Total 40 0 5 45   

      
  Come_restaurante   

Avaliacao_peso 1-5 vezes 
6-10 
vezes 

Mais de 
11 vezes Total Pearson Chi-Square 

Peso a menos 13 0 1 14 15,999 
Peso normal 27 1 0 28 p-value 
Peso a mais 2 2 0 4 0,003 
  42 3 1 46   
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  Come_Fast_food   

Avaliacao_peso 1-5 vezes 
6-10 
vezes 

Mais de 
11 vezes Total Pearson Chi-Square 

Peso a menos 13 1 0 14 1,351 
Peso normal 24 2 0 26 p-value 
Peso a mais 3 1 0 4 0,509 

  40 4 0 44   
 

 

• Coeficiente de correlação de Spearman entre variáveis de frequência de ingestão alimen-
tar com perceção do peso.          

 

    Fruta 
Vege
tais 

Doces/Gulo
seimas 

Laticí
nios 

Carne_
gorda 

Carne_
magra 

Pei
xe 

Legumi
nosas 

Cer
eais 

Ava
liac
ao_
pes
o 

Coef. 
Correl. 

-
0,016 

-
0,034 0,198 0,193 0,087 -0,071 

0,0
9 -0,123 ,326 

p-value 0,909 0,823 0,177 0,198 0,57 0,642 
0,5
5 0,428 0,03 

N 54 46 48 46 45 45 47 44 43 
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APÊNDICE 7 - Preparação Operacional do Projeto               
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Estratégias Atividades Quem Quando/Onde/ 

Como 

Objetivo(s) que 

pretende atingir 

Avaliação 

 

Estabelecimen

to de parceria 

com a Equipa 

de SIJ e 

Equipa de 

Nutrição da 

ULSLA 

- Reunir com 

Enfª 

Responsável 

pela SIJ da 

UCSP 

 

 

- Reunir com 

a Equipa de 

Nutrição da 

ULSLA 

Enfª 

Mestranda e 

Enfª 

Supervisora 

 

 

Enfª 

Mestranda e 

Enfª 

Supervisora 

- A 29 de abril e 10 

maio de 2021/ UCSP/ 

Presencial/Duração 

aproximada de 45 

minutos através de 

método expositivo e 

conversa informal 

 

- A 22 e 29 de abril de 

2021/ Metodologia à 

distância (a 22) e 

Presencial no HLA      

(a 29)/ Duração 

aproximada de 60 

minutos através de 

método expositivo e 

conversa informal 

- Encaminhar 

adolescentes com 

excesso de peso 

ou obesidade para 

avaliação 

nutricional 

 

- Promover 

avaliação e 

seguimento de 

adolescentes 

referenciados na 

consulta de SIJ 

 

Criação de 

circuito para 

avaliação do 

estado 

nutricional em 

consulta de SIJ 

e respetivo 

encaminhament

o para consulta 

de nutrição 

 

Consolidar a 

parceria com 

Equipa 

Pedagógica 

Reunir com 

Prof. 

Coordenador 

de Educação 

Física e Prof. 

Responsável 

pelo Projeto 

PES 

 

Enfª 

Mestranda e 

Enfª 

Supervisora 

Reuniões agendadas: 

11 de novembro de 

2020, 10 de dezembro 

de 2020, 11 de março 

de 2021 e 6 abril de 

2021/ 

via Zoom Colibri/ 

Metodologia à 

distância/ Duração de 

cada reunião entre 30-

60 minutos através de 

método expositivo com 

recurso a projeção 

 

Instituir o projeto 

de intervenção 

comunitária, no 

âmbito da saúde 

escolar, à 

população em 

estudo 

 

Aplicação do 

projeto de 

intervenção 

comunitária 

durante o 

período 

estabelecido 

 

Envolvimento 

dos Diretores 

de Turma 

Agilizar 

comunicação 

entre equipa 

pedagógica 

parceira, 

Prof. 

Coordenador 

de Educação 

Física e Enfª 

Mestranda 

Durante os meses de 

abril e maio de 2021/na 

Escola/ Via email 

Estabelecer uma 

correta e eficaz 

comunicação com 

adolescentes e 

respetivos pais/EE 

Envio de 

documentação 

digital para 

email dos 

adolescentes e 

pais/EE 
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adolescentes 

e pais/EE 

 

 

Divulgação 

das sessões 

formativas 

- Contactar 

com equipa 

pedagógica 

 

- Colocar 

informação 

sobre 

sessões, no 

site do 

Agrupament

o Escolar 

 

 

Prof. 

Coordenador 

de Educação 

Física, Enfª 

Mestranda e 

Enfª 

Supervisora 

 

 

Durante o mês de abril/ 

Metodologia à 

distância (Zoom 

Colibri)/ 

Via email 

- Convocar com 

antecedência os 

pais/EE às sessões 

formativas 

 

- Aumentar 

adesão dos 

pais/EE às sessões 

de educação 

 

 

- Envio de 

documentação 

digital para 

email dos 

pais/EE 

- Verificar 

divulgação das 

sessões no site 

do Agrupamen-

to Escolar 

Realização de 

ações de 

formação 

dirigidas aos 

adolescentes e 

pais/EE 

- Preparar 

sessões 

formativas 

 

- Realizar 

sessões 

formativas 

 

- Preparar e 

realizar quiz 

interativo 

(Kahoot) aos 

adolescentes 

 

Enfª 

Mestranda e 

Enfª 

Supervisora 

 

- Para os pais/EE a 21 e 

22 abril de 

2021/Metodologia à 

distância (Zoom 

Colibri)/ Duração total 

de 45 minutos para 

preleção com recurso a 

projeção e tempo 

necessário à discussão 

e esclarecimento de 

dúvidas entre 

participantes (prevê-se 

a realização de duas 

sessões por ano letivo) 

 

 

 - Para os adolescentes, 

em maio  de 2021/ 

Escola Básica Nº1 de 

VNSA/ 

Presencial/Duração de 

30 minutos para 

preleção interativa com 

recurso a projeção e 15 

- Transmitir a 

pelo menos 40% 

dos pais o 

diagnóstico de 

situação e a 

avaliação anual 

do projeto (no 

final do ano 

letivo) 

 

- Sensibilizar pelo 

menos 40% dos 

pais para a 

importância da 

alimentação 

adequada dos 

filhos 

 

- Aumentar em 

20%, a adoção de 

hábitos 

alimentares 

saudáveis pelos 

adolescentes 

 

 

 - Realização 

efetiva das 

formações 

 

- Número de 

presenças nas 

sessões 

efetuadas: Pais e 

adolescentes 

(separada-

mente) 

 

- Avaliação das 

sessões de 

formação: 

Pais (feedback 

dos mesmos em 

sessão à 

distância) e 

adolescentes 

através de quiz 

interativo 
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minutos para realização 

de quiz interativo 

(prevê-se a realização 

de duas sessões por ano 

letivo) 

- Sensibilizar os 

adolescentes, para 

a importância da 

prática de 

atividade física e 

período adequado 

de sono noturno 

 

-  Avaliar as 

sessões 

formativas 

efetuadas aos 

adolescentes 

através de quiz 

interativo com 

acesso a cotação 

final,  por 

telemóvel  

 

Divulgação do 

diagnóstico de 

situação  

 

Sensibilizar os 

pais/EE para a 

importância 

de uma 

alimentação 

equilibrada 

dos filhos 

- Realizar 

folheto 

informativo 

 

- Enviar 

folheto 

informativo 

por correio 

eletrónico 

 

Enfª 

Mestranda e 

Diretores de 

Turma 

 

Em abril e maio de 

2021/via digital, 

enviado por correio 

eletrónico 

 

- Transmitir 

informação 

pertinente e 

adequada sobre 

estilos de vida 

saudáveis 

 

 - Envio de 

folheto para 

todos os pais/EE 
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APÊNDICE 8 - Sessão de educação para a saúde dirigida aos pais/EE 
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APÊNDICE 9 - Folheto informativo dirigido aos pais/EE 
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APÊNDICE 10 - Sessão de educação para a saúde dirigidas aos adolescentes 
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APÊNDICE 11 - Cronograma de Atividades 
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APÊNDICE 12 - Resumo do Artigo Científico 
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Prevalência de sobrepeso e obesidade em adolescentes: A realidade e a perceção dos pais 

 

Introdução: O estudo desenvolveu-se numa Escola Básica do Litoral Alentejano, em 
adolescentes do 2º ciclo, com idades entre os 10 e 12 anos. A avaliação do estado nutricional 
destes adolescentes foi uma necessidade sentida pela comunidade escolar, comunicada à equipa 
de Enfermagem da Unidade de Cuidados na Comunidade, no âmbito da Saúde Escolar. 
Simultaneamente, compreender a preocupação e perceção dos pais não apenas quanto ao peso 
mas também quanto ao nível de controlo alimentar dos adolescentes será determinante em 
qualquer intervenção direcionada à problemática da obesidade. Objetivos: Determinar o estado 
nutricional dos adolescentes, e cruzar o mesmo com as variáveis sexo, idade e ano de 
escolaridade. Seguidamente, avaliar a preocupação e perceção dos pais quanto ao peso dos 
filhos e nível de controlo alimentar. Metodologia: efetuou-se um estudo observacional 
descritivo-correlacional. Determinaram-se os percentis associados ao Índice de Massa Corporal 
de 131 adolescentes e aplicou-se o questionário do comportamento alimentar aos pais (56 
observações). Dado o cariz qualitativo das variáveis, aplicaram-se testes de comparação de 
proporções, através do coeficiente de correlação de Spearman e testes de independência 
baseados na estatística qui-quadrado. Resultados: 61,1% apresentaram peso adequado e 38,9% 
sobrepeso ou obesidade. 5º ano com maior prevalência de sobrepeso, e o 6º ano de obesidade. 
Dos pais: 25% percecionaram os filhos com baixo peso, 62,5% com peso normal e 12,5% com 
sobrepeso. Conclusões: População com elevada prevalência de sobrepeso e obesidade. Os  pais 
demonstraram pouca preocupação com o peso  e perceção distorcida, classificando os 
adolescentes com peso inferior ao que efetivamente apresentaram.  

Palavras-chave: Adolescentes, Sobrepeso, Obesidade, Pais, Promoção da Saúde, Enfermagem 
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APÊNDICE 13- Comunicação Livre em Conferência da Criança e do Adolescente 
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