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RESUMO 

 

Introdução: Os profissionais de saúde estão altamente expostos a riscos, uma vez que se 

encontram na linha da frente do combate à pandemia de coronavírus Sars-Cov2 (COVID -

19), a sua alimentação, bem como os seus hábitos alimentares sofreram alterações, tornando-

se maioritariamente inadequados e menos saudáveis. É fundamental a promoção de compor-

tamentos alimentares saudáveis, objetivando a preservação e manutenção da saúde e conse-

quentemente aumentar o bem-estar destes profissionais. Uma alimentação saudável aliada à 

prática de exercício físico, contribui na prevenção de doenças crónicas, uma vez que estas 

são a principal causa de incapacidade laboral, ameaçando assim a produtividade nacional e 

a sustentabilidade do sistema da segurança social.   

Objetivo: Identificar os hábitos alimentares, as alterações e as suas causas na equipa multi-

profissional de duas Unidades Funcionais do ACES AC em período de pandemia, de forma  

a projetar intervenções de enfermagem com a finalidade de contribuir para a promoção e  

autocuidado de uma alimentação saudável. 

 

Metodologia: Recorreu-se à Metodologia do Planeamento em Saúde e as intervenções fo-

ram norteadas pelo modelo de promoção da saúde de Nola Pender. Foi realizado um estudo 

observacional descritivo a 18 profissionais de saúde do ACES AC, utilizando um questioná-

rio sobre os hábitos alimentares baseado num questionário de Augusto (2011) do Instituto 

Politécnico de Bragança. 

Resultados: Verificou-se que os profissionais de saúde apresentam alterações nos seus há-

bitos alimentares, nomeadamente em jejum prolongado entre refeições, aumento do con-

sumo hidratos de carbono e diminuição do consumo de leguminosas. É prevalente ainda a 

pouca prática de exercício físico, bem como a presença de doenças cardiovasculares e a 

predisposição para o desenvolvimento das mesmas. 
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Conclusão: A promoção da saúde envolve um conjunto de estratégias, de forma a minimizar 

os fatores de risco, promovendo estilos de vida saudáveis. Uma alimentação saudável aliada 

à prática de exercício físico, contribui fortemente para a prevenção e manutenção das doen-

ças crónicas, deste modo, pode concluir-se que os profissionais de saúde se encontram em 

risco, evidenciando-se a necessidade de serem implementadas medidas para contrariar a ma-

nutenção de hábitos alimentares menos saudáveis. Deve ser dada primazia à promoção da 

diminuição do período de jejum entre refeições, orientação para a adoção de escolhas ali-

mentares mais adequadas e incentivo para a prática de atividade física, objetivando-se deste 

modo a garantia da promoção da saúde destes profissionais, bem como a sua produtividade 

laboral através da implementação de intervenções educativas e de acompanhamento, criando 

assim um ambiente de trabalho seguro e saudável. 

Palavras-chave: Covid-19, Profissionais de saúde, hábitos alimentares, fatores risco, Enfer-

magem em Saúde Comunitária 



 
 

 

“Cuidar de quem cuida”  
Alimentação Saudável da equipa multiprofissional de duas UF do ACES Alentejo Central em período 
de Pandemia 
 

ABSTRACT 

 
Introduction: Healthcare professionals are highly exposed to risks, as they are on the front-

line of the fight against the Sars-Cov2 coronavirus pandemic (COVID-19), and their diet 

and eating habits have changed, becoming mostly inadequate and less healthy. The promo-

tion of healthy eating behaviours is essential, aiming at the preservation and maintenance of 

health and consequently increasing the well-being of these professionals. A healthy diet 

combined with physical exercise contributes to the prevention of chronic diseases, since they 

are the main cause of incapacity for work, thus threatening national productivity and the 

sustainability of the social security system.    

Objective: To identify the dietary habits, changes and causes in the multiprofessional team 

of two Functional Units of the ACES AC during the pandemic period, in order to design 

nursing interventions with the purpose of contributing to the promotion and self-care of a 

healthy diet. 

 

Methodology: The Health Planning Methodology was used, and the interventions were gui-

ded by Nola Pender's health promotion model. A descriptive observational study was con-

ducted with 18 health professionals from the ACES AC, using a questionnaire on eating 

habits based on a questionnaire by Augusto (2011) from the Polytechnic Institute of Bra-

gança. 

Results: It was found that health professionals show changes in their eating habits, namely 

prolonged fasting between meals, increased consumption of carbohydrates and decreased 

consumption of legumes. Little physical exercise is also prevalent, as well as the presence 

of cardiovascular diseases and predisposition to develop them. 
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Conclusion: Health promotion involves a set of strategies to minimize risk factors by pro-

moting healthy lifestyles. A healthy diet combined with physical exercise strongly contribu-

tes to the prevention and maintenance of chronic diseases, thus, it can be concluded that 

health professionals are at risk, highlighting the need to implement measures to counteract 

the maintenance of less healthy eating habits. Priority should be given to promoting the re-

duction of the fasting period between meals, guidance for the adoption of more appropriate 

food choices and encouragement to physical activity, thus ensuring the promotion of these 

professionals' health, as well as their work productivity through the implementation of edu-

cational and monitoring interventions, thus creating an environment that is more conducive 

to health promotion interventions, thus creating a safe and healthy work environment. 

 

Keywords: Covid-19, Health professionals, eating habits, risk factors, Community Health 

Nursing 
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INTRODUÇÃO 

 

Mundialmente um dos maiores desafios é promover a saúde, melhorar a qualidade de vida 

e obter ganhos em saúde. Em 2019, de acordo com o Plano Nacional para a Promoção da 

Alimentação Saudável (PNPAS, 2020), os hábitos alimentares inadequados adotados pela po-

pulação portuguesa foram o 5º fator de risco que mais contribuiu para a privação de anos de 

vida saudável e o 4º para o número total de mortes. O Programa Nacional para a Promoção da 

Alimentação Saudável (PNPAS) encontra-se inserido num dos 12 Programas Nacionais de 

Saúde Prioritários, desenvolvido no âmbito do Plano Nacional de Saúde (PNS), Revisão e 

Extensão a 2020 e Outono-Inverno 2020-2021 e que integra a Plataforma para a Prevenção e 

Gestão das Doenças Crónicas, nos termos do Despacho n.º 6401/2016, de 11 de maio. O 

PNPAS pretende contribuir diretamente para a redução dos fatores de risco relacionados com 

as doenças não transmissíveis, como a Obesidade, Diabetes, Hipertensão Arterial e a Dislipi-

démia, sendo que as mesmas englobam as doenças que mais contribuem para o desenvolvi-

mento de doenças crónicas. 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a partir do Inquérito Nacional de Saúde 

de 2019, revela que 53,6% da população adulta em Portugal apresenta excesso de peso, sendo 

o Alentejo a região com maior percentagem de obesidade com cerca de 63,4% (PNPAS, 2017: 

10). A pré-obesidade foi mais prevalente nos indivíduos do sexo masculino (42,2% versus 

31,9%) e a obesidade nos indivíduos do sexo feminino (17,4% versus 16,4%). Estas diferenças 

têm-se mostrado consistentes ao longo dos três últimos inquéritos nacionais  

Uma alimentação saudável contribui para a prevenção e manutenção das doenças cróni-

cas, sendo estas a principal causa de incapacidade laboral, ameaçando a produtividade nacio-

nal e a sustentabilidade do sistema da segurança social. Segundo a Direção Geral de Saúde 

(DGS), a alimentação saudável prevê que esta deva ser completa, variada e equilibrada, pro-

porcionando a energia adequada e o bem-estar físico ao longo do dia. Salienta-se que os ali-

mentos ricos em fibra, legumes, frutos, cereais e leguminosas, vitaminas, sais minerais com 
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baixo teor de gordura devem ser a base para uma alimentação saudável. A UNESCO, em de-

zembro de 2013, definiu a Dieta Mediterrânica em Portugal como “património alimentar me-

diterrânico como modelo cultural, histórico e de saúde, reforçando a importância da preserva-

ção e transmissão desta herança cultural para o futuro” (PNPAS, 2016: 10).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Comissão Europeia (CE) recomendam a 

implementação de estratégias nacionais de alimentação numa atuação multissetorial com o 

objetivo de capacitar a população e os profissionais para a promoção de alimentação saudável. 

Por deliberação do Conselho de Ministros nº 334/2016 de 15 setembro foi elaborada uma Es-

tratégia Integrada para a promoção da Alimentação Saudável (EIPAS) que tem como objetivo 

melhorar o estado nutricional dos cidadãos com impacto na prevenção das doenças crónicas e 

que assentam em 4 eixos estratégicos de intervenção dos quais salientamos:  

- Eixo 3: Promover e desenvolver a literacia e autonomia para o exercício de escolhas 

saudáveis pelo consumidor.  

- Eixo 4: Promover a inovação e o empreendedorismo direcionado à área da promoção da 

alimentação saudável.  

No entanto, a partir de 2020 estamos perante uma Pandemia Mundial com grande impacto 

na saúde e na economia, necessitando constante readaptação do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS) com soluções para responder a todas as necessidades dos cidadãos (Nunes, 2020), assim 

como a implementação de medidas ajustadas aos resultados epistemológicos da COVID-19. 

Verificou-se que o confinamento prolongado contribuiu para mudanças no consumo e no 

comportamento alimentar e, por sua vez, para um aumento dos fatores de risco com um im-

pacto negativo na gestão da doença crónica (React - Covid, 2020)1. Como resposta a esta pro-

blemática, a DGS elaborou um Modelo de intervenção alimentar e nutricional no contexto da 

COVID-19, com orientações na área da alimentação para o período de pandemia (DGS, 2020), 

direcionada para a população em geral e para os profissionais de saúde. Contribuiu-se assim 

para pensar as questões da alimentação a médio prazo com repercussão a longo prazo, sem 

descurar a necessária resposta a situações imediatas e agudas que afetam o mundo no presente. 

 
1 A propósito desta questão foi publicado pela DGS, em outubro de 2021, um novo inquérito (React-Covid, 
2021) cujos resultados não foram objeto de estudo devido ao facto de as intervenções planeadas neste relatório 
antecederem a data da sua publicação.  



 
 

13 
 

“Cuidar de quem cuida”  
Alimentação Saudável da equipa multiprofissional de duas UF do ACES Alentejo Central em período 
de Pandemia 
|  
Os profissionais de saúde estão altamente expostos a riscos, uma vez que se encontram na 

linha da frente do combate à pandemia, pelo que estão sujeitos às alterações sociais e organi-

zacionais resultantes dos planos de contingência, assim como, mobilidade, aumento do nú-

mero de horas de trabalho semanal, uso prolongado de equipamento de proteção individual, 

comprometendo também os seus hábitos alimentares, tornando-se maioritariamente inadequa-

dos e menos saudáveis. Uma alimentação saudável aliada à prática de exercício físico, contri-

bui fortemente para a prevenção e manutenção das doenças crónicas, deste modo, pode con-

cluir-se que os profissionais de saúde se encontram em risco, evidenciando-se a necessidade 

de serem implementadas medidas para contrariar a manutenção de hábitos alimentares menos 

saudáveis e pouca prática de exercício físico. O desvio dos hábitos alimentares dos profissio-

nais de saúde não terá só impacto durante o período de confinamento, mas poderá ter impacto 

num período pós-COVID-19.  

Nas competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária 

na área de Enfermagem de Saúde Comunitária e Saúde Pública (Regulamento nº 428/2018 de 

16 de Julho da Ordem dos Enfermeiros) encontram-se descriminadas que estabelece, com base 

na metodologia do Planeamento em Saúde, a avaliação do estado de saúde de uma comuni-

dade, contribui para o processo de capacitação de grupos e comunidades e ainda integra a 

coordenação dos Programas de Saúde de âmbito comunitário e na consecução dos objetivos 

do Plano Nacional de Saúde. 

Pretendendo contribuir para identificar problemas em período de pandemia relacionados 

com os hábitos alimentares dos profissionais de saúde de forma a projetar intervenções de 

enfermagem com a finalidade de resposta ou redução dos mesmos validado pelo diagnostico 

da situação realizado a uma equipa multiprofissional das Unidades Funcionais (UF) do Alen-

tejo Central (AC), que surge o projeto de intervenção comunitária “Cuidar de quem Cuida – 

Alimentação Saudável da equipa multiprofissional de duas UF do ACES AC em período de 

pandemia”.  

O Projeto de intervenção foi desenvolvido ao longo dos estágios em Enfermagem Comu-

nitária e de Saúde Pública, integrado no plano de estudos do 4º Curso de Mestrado em Enfer-

magem em Associação, na área de especialização de Enfermagem Comunitária e de Saúde 

Pública, da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja e que decorreu numa 
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Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) do Agrupamentos de Centros de Saúde do Alen-

tejo Central (ACES AC) de 1 de março a 30 de julho do presente ano e que englobaram os 

seguintes objetivos:  

• Conceber e planear projetos/programas de intervenção no âmbito da prevenção, proteção 

e promoção da saúde em diferentes contextos, tendo em conta o diagnóstico realizado.  

• Coordenar, dinamizar e participar em projetos/programas de intervenção no âmbito da 

prevenção, proteção e promoção da saúde em diferentes contextos.  

• Avaliar projetos/programas de intervenção no âmbito da prevenção, proteção e promo-

ção da saúde em diferentes contextos.  

O mesmo foi elaborado com base na metodologia do planeamento em saúde, e diagnóstico 

da situação pois a coerência de um projeto, programas ou plano depende da conformidade 

entre o diagnóstico e as necessidades (Imperatori & Giraldes, 1982).   

A promoção da saúde envolve um conjunto de estratégias para combater os fatores de 

risco para a saúde e, igualmente, promover estilos de vida saudáveis. A utilização de modelos 

e teorias facilita a compreensão dos problemas de saúde e do que está na sua origem, permite 

orientar as decisões que dão resposta às “necessidades e interesses das pessoas envolvidas”, 

contribuindo para a “promoção de conhecimento, reflexão e decisão no ato de cuidar e agir” 

(Victor, Lopes & Ximenes, 2005: 236) O projeto teve como base o Modelo da Promoção da 

Saúde de Nola Pender.  

Definimos assim como objetivo geral deste projeto: Contribuir para a promoção e autocui-

dado de uma alimentação saudável na equipa multiprofissional de duas UF do ACES AC em 

período de Pandemia e como objetivos específicos: Alertar a equipa multiprofissional para o 

autocuidado e promoção de uma alimentação saudável, promover instrumentos facilitadores 

para escolhas alimentares mais saudáveis e sensibilizar a equipa para a importância do exer-

cício físico. 

O presente relatório foi elaborado tendo como objetivo clarificar todo o processo de im-

plementação de um projeto de intervenção comunitária com base no planeamento em saúde, 

no desenvolvimento das competências de enfermeira especialista em enfermagem comunitária 
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e de saúde publica e com base em evidências científicas, revelando as capacidades refletivas 

da mestranda.  

A nível de estrutura o relatório encontra-se dividido em três partes. A primeira parte é 

organizada pelo Enquadramento teórico, no qual são abordados os temas de alimentação sau-

dável, alimentação em período de pandemia Covid 19, alimentação dos profissionais de saúde 

em período de pandemia, com a finalidade de evidenciar a importância do problema com base 

em evidências científicas e de acordo com as estratégias do Plano Nacional de Saúde e o mo-

delo de educação e promoção de saúde.  

A segunda parte foi organizada pelo enquadramento prático no qual englobamos todos os 

processos que envolveram o diagnóstico da situação incluindo a identificação dos proble-

mas/necessidades, a determinação de prioridades, definição de objetivos tendo em considera-

ção as limitações do estudo, seleção das estratégias, preparação operacional e intervenção com 

previsão de recursos e custos e follow-up e por fim a monitorização/avaliação. 

Na terceira parte foi elaborada a reflexão das competências desenvolvidas ao longo dos 

estágios, encontrando-se divididas em competências comuns e em competências dos enfer-

meiros especialistas em enfermagem comunitária e de saúde pública e as competências do 

grau de mestre.   

Finaliza-se o mesmo com a conclusão e as referências bibliográficas. 

A redação do trabalho foi desenvolvida tendo em conta o novo acordo ortográfico portu-

guês e a sua elaboração bibliográfica encontra-se orientada pela Norma de Referenciação da 

American Psychological Association (APA) – 6ª edição, bem como se rege pelas normas em 

vigor na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja. 

A elaboração do presente relatório, como a aprovação após discussão pública conduzem 

à obtenção do grau de Mestre em Enfermagem e de Especialista em Enfermagem Comunitária 

e de Saúde Pública.   
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1.  ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

O planeamento em saúde “é um processo que engloba um conjunto de decisões com a 

finalidade de alterar algo na realidade” (Imperatori & Giraldes, 1982: 3). Inicia-se pelo diag-

nóstico da situação e determinam-se as prioridades seguido da inventariação dos recursos dis-

poníveis, fixando-se os objetivos a atingir. Posteriormente, projetam-se as ações/atividades e 

os meios a utilizar e a forma como todo o processo vai ser monitorizado/avaliado. Torna-se 

ainda necessário definir o espaço temporal do projeto e a sua projeção, envolvendo o máximo 

de recursos humanos possível, não só a nível dos serviços, como parceiros e os próprios des-

tinatários, porque todo o planeamento pretende atingir ganhos em saúde e, quem sabe, até 

alterações comportamentais. Como fim último prende-se com a vontade de alterar uma reali-

dade de um grupo que está inserido numa comunidade, torna-se necessário conhecer/caracte-

rizar a população alvo para intervir de forma que as ações sejam adequadas ao grupo-alvo.  

É, por isso, importante estudar e conhecer qualquer doença ou evento que cause perturba-

ção na saúde de uma população/comunidade, não só em termos de incapacidade, morbilidade 

ou mortalidade, mas objetivar o que está na sua origem e que seja passível de se intervir de 

forma a alterar o seu rumo patológico, ou seja, na prevenção e controlo dos efeitos que causa 

na saúde. No que diz respeito à saúde pública, onde as “ações coletivas visam melhorar a saúde 

das populações” (Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2010: 4), a epidemiologia torna-se a fer-

ramenta adequada à vigilância e consequentemente promotora da saúde pública.  

Por isso, o enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária, na área de Enfermagem 

de Saúde Comunitária e de Saúde Pública deve realizar e cooperar na vigilância epidemioló-

gica, integrado na equipa de cuidados de saúde primários, porque esses dados são preponde-

rantes no tratamento das doenças, e sobretudo na sua prevenção (Regulamento nº 428/2018 de 

16 de julho da Ordem dos Enfermeiros).  

É importante frisar que a saúde se constrói no dia-a-dia, no trabalho, no “cuidado de cada 

um consigo mesmo e com os outros” (Organização Mundial de Saúde, 1986: 3), na capacidade 
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de tomar decisões, na abrangência do desenvolvimento e conhecimento pessoal e na assunção 

de um compromisso. 

 

1.1. ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 
As associações entre alimentação e saúde formam a base de inúmeras teorias e práticas 

médicas. Segundo a Direção Geral de Saúde, a alimentação saudável prevê que esta deva ser 

completa, variada e equilibrada, proporcionando a energia adequada e o bem-estar físico ao 

longo do dia. Salienta-se que os alimentos ricos em fibra, legumes, frutos, cereais e legumi-

nosas, vitaminas, sais minerais com baixo teor de gordura devem ser a base para uma alimen-

tação saudável. A necessidade calórica de cada pessoa varia consoante as atividades físicas. 

Em adultos saudáveis, os valores médios estão entre 1800 e 2500 calorias, sendo 1500 e 1800 

calorias nas mulheres e 2000 a 2500 nos homens (Direção Geral da Saúde, 2021).  

Em 2016, o Conselho de Ministros, criou um grupo de trabalho no sentido de ser elabo-

rada uma Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável (EIPAS), com o 

objetivo de incentivar o consumo alimentar adequado dos cidadãos, com impacto direto na 

prevenção e controlo das doenças crónicas. O Programa Nacional para a Promoção da Ali-

mentação Saudável (PNPAS) encontra-se inserido num dos 12 Programas Nacionais de Saúde 

Prioritários, desenvolvido no âmbito do Plano Nacional de Saúde (PNS), Revisão e Extensão 

a 2020 e Outono-Inverno 2020-2021 e que integra a Plataforma para a Prevenção e Gestão das 

Doenças Crónicas, nos termos do Despacho n.º 6401/2016, de 11 de maio. O PNPAS pretende 

contribuir diretamente para a redução dos fatores de risco relacionados com as doenças não 

transmissíveis, em particular a obesidade infantil. 

Uma alimentação inadequada contribui para a perda de anos de vida saudável dos portu-

gueses e a obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública. Segundo o Instituto Na-

cional de Estatística (INE), a partir do Inquérito Nacional de Saúde de 2019, revela que 53,6% 

da população adulta em Portugal apresenta excesso de peso, sendo o Alentejo a região com 

maior percentagem de obesidade com cerca de 63,4% (INE, 2019). A pré-obesidade foi mais 

prevalente nos indivíduos do sexo masculino (42,2% versus 31,9%) e a obesidade nos indiví-

duos do sexo feminino (17,4% versus 16,4%). Estas diferenças têm-se mostrado consistentes 

ao longo dos três últimos inquéritos nacionais. O PNPAS refere que em 2019 existiam outros 

fatores de risco ligados aos hábitos alimentares, tais como a existência de diabetes, hipertensão 
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arterial e dislipidémia, sendo que as mesmas englobam as doenças que mais contribuem para 

o desenvolvimento de doenças crónicas (Direção Geral de Saúde, 2020c: 15). 

O Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da DGS pretendia atin-

gir até 2020: impedir o aumento de crianças e jovens com peso a mais; diminuir em 10% a 

quantidade de sal dos principais grupos de alimentos ricos em sal; diminuir em 10% a quanti-

dade de açúcar dos principais grupos de alimentos doces; diminuir as gorduras más nos prin-

cipais grupos de alimentos com gordura para o máximo de 2%; aumentar em 5% o número de 

pessoas que come frutas e legumes todos os dias; aumentar em 20% o número de pessoas que 

conhece a alimentação mediterrânica (Direção Geral de Saúde, 2020c: 61).  

Neste sentido, o PNPAS conduziu um estudo, durante o período de 1 a 17 de setembro de 

2020, no sentido de promover a adesão da população ao padrão alimentar da mediterrânica. A 

dieta mediterrânica é caracterizada pela prevalência de consumo dos produtos vegetais, como 

a fruta, os produtos hortícolas, cereais, frutos oleaginosos e leguminosas, consumo de azeite 

como principal fonte de gordura e como o consumo moderado de laticínios, inserindo o vinho, 

durante as refeições em quantidades moderadas. O consumo de peixe é predominante no pa-

drão alimentar e estabelece o consumo de carnes com predominância nas carnes brancas 

(frango, peru e coelho), assim como os ovos e o baixo consumo de quantidade de carne ver-

melha, produtos de charcutaria e de açúcar (Direção Geral da Saúde, 2020c: 33). Na prepara-

ção dos alimentos, a alimentação mediterrânea em Portugal prima pela cozinha simples, de 

forma a proteger os nutrientes, como as sopas, os cozidos, os ensopados e as caldeiradas.  

Contudo neste último ano e face à pandemia da COVID-19, o PNPAS recolheu dados 

sobre o efeito desta doença na alimentação dos portugueses e apresenta um “Modelo de inter-

venção alimentar e nutricional no contexto da COVID-19” (Direção Geral da Saúde, 2020c: 

13). Esta proposta é particularmente relevante na medida em que esta doença afeta mais seri-

amente as pessoas com patologias de base alimentar como a diabetes, a obesidade ou a hiper-

tensão arterial com forte prevalência na população adulta nacional. Contribuiu-se assim para 

pensar as questões da alimentação a médio prazo com repercussão a longo prazo, sem descurar 

a necessária resposta a situações imediatas e agudas que afetam o mundo no presente. 
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1.2. ALIMENTAÇÃO EM PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19 

A 11 de março de 2020 foi decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) uma 

pandemia de COVID-19. Em Portugal, segundo fonte da World Meters e da DGS existiam, 

até aos finais de março de 2021, confirmados 825,031 casos dos quais 488 se encontravam em 

internamento com 116 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) e registavam-se ainda 

16,890 óbitos por COVID-19 (Dashbord World Meters, 2021). 

Estes dados resultam nas necessidades constantes de readaptação do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS), com soluções para responder a todas as necessidades dos cidadãos (Nunes, 

2020), assim como a implementação de medidas ajustadas aos resultados epidemiológicos da 

COVID-19. O desenvolvimento de uma sociedade pode ser avaliado pela qualidade de saúde 

da população, pela justiça da sua distribuição social e pelo nível de proteção prestado em si-

tuações relacionadas com limitações de saúde (Organização Mundial da Saúde, 2010: 14).  

O total de casos confirmados por região em Portugal, podem ser consultados no Gráfico 

n.º 1. Verificando-se que o Alentejo é a quarta região com mais casos confirmados com cerca 

de 29,08K a 31 de março de 2021. 

 

 
 

Gráfico n.º 1- Casos Confirmados por Região/ Portugal 

Fonte: DGS, World Meters. 

 

A DGS, em março de 2020, elabora um manual de orientações na área da Alimentação 

(Direção Geral da Saúde, 2020b) pois, embora não existisse muita evidência científica no mo-

mento sobre a relação entre a doença por COVID-19 e alimentação, existem evidências que 
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comprovam que um estado de nutrição e hidratação adequados, contribuem de um modo geral 

para a otimização do sistema imunitário. As situações de isolamento e as medidas de confina-

mento também contribuem para a diminuição de acesso a produtos alimentares e a diminuição 

dos stocks nos supermercados, pelo que se torna necessário assegurar as necessidades alimen-

tares otimizando as compras de produtos alimentares. Podem-se consultar no Manual “Novo 

coronavírus COVID-19 – Alimentação” (Direção Geral da Saúde, 2020b: 10) as orientações 

para as escolhas alimentares e as quantidades recomendadas de acordo com os agregados fa-

miliares, destacando 6 passos para uma alimentação saudável em tempos de COVID-19, se-

guindo os princípios da Roda dos Alimentos. Contudo é reforçada também a necessidade de 

aplicar práticas de higiene e segurança alimentar durante a manipulação, preparação e confe-

ção dos alimentos.  

Este manual serve de orientação quer para a população em geral como para os profissio-

nais de saúde, pois o PNPAS reforça a ideia de que todos os indivíduos são agentes da saúde 

pública.  

Paralelamente a este Manual, a DGS realiza um estudo com o objetivo de conhecer os 

comportamentos alimentares e de atividade física dos portugueses em contexto de contenção 

social, numa parceria com o Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Uni-

versidade de Lisboa. Os resultados surgem de um estudo observacional transversal, com amos-

tra não probabilística de base nacional de indivíduos com mais de 16 anos em situação de 

isolamento social no domicílio devido à doença COVID-19, onde foram inquiridos 5874 no 

período compreendido entre 09/04 a 04/05 de 2020, através de um inquérito (React-COVID 

Inquérito sobre Alimentação e atividade física em contexto de contenção social).  

Como resultado deste estudo concluiu-se que cerca de 45,1% da população inquirida re-

fere mudanças nos seus hábitos alimentares e 41,8% perceciona que mudou para pior. Em 

relação à alimentação identificaram alterações dos hábitos alimentares baseados nas seguintes 

razões: 34,3% pelo número de idas ao supermercado, 19,3% por alterações do apetite sendo 

que 18,6% atribuem essa alteração ao stress e 17,6% por horários de trabalho. Salienta-se neste 

inquérito que o Alentejo é uma das regiões do país que apresenta valores mais elevados de 

insegurança alimentar, sendo a região com mais pessoas de risco (React-COVID, 2020: 5).  
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A nível dos consumos alimentares verificou-se um aumento do consumo de água em cerca 

de 31,1 % e de snacks doces em 30,9%, fruta em 29,7% e hortícolas 21%, podendo relacionar-

se com o facto do aumento do número de refeições realizadas em casa, reduzindo o consumo 

de takeaway em 43,8% e em refeições preparadas em 40,7%. Contudo, a contenção social 

promove de certa forma o sedentarismo e associando ao facto que 31,4% dos inquiridos refere 

ter petiscado, esta associação pode explicar a perceção de aumento do peso referido por 26,4% 

da população inquirida (REACT-COVID, 2020: 6). 

Este desafio de controlo da Pandemia integra os desafios da implementação dos 17 Obje-

tivos de Desenvolvimento Sustentável e da Saúde, identificados na Agenda 2030 (Nações Uni-

das, 2015), como fator central para o alcance dos mesmos até 2030. Pelo que se salientam os 

seguintes:  

Objetivo 3: Saúde de qualidade: Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a 

proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso 

a medicamentos e vacinas essenciais para todos de forma segura, eficaz, de qualidade e a pre-

ços acessíveis. Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desen-

volvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gestão de riscos nacionais e globais de 

saúde.  

Objetivo 11: Cidades e comunidades sustentáveis: Até 2030, reduzir significativamente 

o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e diminuir substancial-

mente as perdas económicas diretas, focando-se sobretudo na proteção dos pobres e das pes-

soas em situação de vulnerabilidade. 

Anteriormente já se tinha verificado emergente alterar medidas tornando-as mais concer-

tadas a nível mundial, face ao envelhecimento da população mundial com políticas promotoras 

de um envelhecimento saudável, com as doenças crónicas e sequelas de outros quaisquer pro-

blemas de saúde controlados, com recursos bem geridos e com todos os setores envolvidos, 

para obtermos ganhos, mas o surto de COVID-19 veio potencializar todos os problemas iden-

tificados e abrangidos no Plano Nacional de Saúde (SNS) para o Outono-Inverno 2020-2021, 

assim como gerir as possíveis sequelas pós COVID-19.  

 
 
 



 
 

22 
 

“Cuidar de quem cuida”  
Alimentação Saudável da equipa multiprofissional de duas UF do ACES Alentejo Central em período 
de Pandemia 
|  
1.3. ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PERÍODO DE PANDEMIA 

 

O Governo potencializa a saúde pública como área de intervenção, para uma boa gestão 

dos sistemas de alerta e de resposta atempada dos serviços, pois a crise associada à pandemia 

por COVID-19, como afirmou a vice secretária das Nações Unidas (numa conferência de em-

presa em Lisboa),  “exacerbou as desigualdades pré-existentes em todo o mundo e atingiu os 

mais vulneráveis de forma especialmente dura”, expondo “os graves riscos de sistemas de 

saúde subfinanciados e a falta crónica de investimentos em preparação para uma pandemia” 

(Penela & Novais, 2021).  

Na Conferência sobre Saúde Global, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde destaca a 

importância de ferramentas que permitam preparar e organizar as instituições e infraestruturas 

para respostas mais sustentáveis, resilientes, inclusivas com modelos de cooperação, parcerias 

e alianças. Também o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, por sua vez destacou 

a importância do reforço dos sistemas de saúde pública e da cooperação global, através da 

construção de recursos “focados no bem-estar das pessoas”, investindo “mais nas populações, 

na coesão social e na importância da saúde pública" (Serviço Nacional de Saúde, 2021b). A 

complexidade dos sistemas de saúde faz com que a gestão da sua evolução e transformação 

constituam extraordinários desafios políticos, culturais, sociais e técnicos. Vários aspetos me-

recem especial atenção na gestão da mudança necessária para realizar o SNS+ Proximidade 

(Serviço Nacional de Saúde, 2017): 

• Mobilizar as lideranças locais para a inovação, desenvolvendo novos dispositivos 

e instrumentos de gestão, informação e comunicação;  

• Ter em conta as assimetrias regionais e locais dos recursos da saúde;  

• Promover processos consultivos e participativos, envolvendo os atores sociais da 

saúde e organizações representativas dos cidadãos;  

• Alinhar a gestão dos recursos humanos e financeiros com os objetivos do SNS + 

Proximidade;  

• Fazer transformação digital do SNS como um dos principais veículos para a im-

plementação do SNS + Proximidade;  
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• Passar de um número limitado de experiências regionais, necessárias para ensaiar 

e avaliar muitos dos novos instrumentos indispensáveis neste tipo de mudança 

para o conjunto Nacional;  

• Aprender com a experiência, monitorizando e avaliando processos e resultados, 

ao mesmo tempo que se promove uma articulação estimulante com iniciativas in-

ternacionais semelhantes.  

Desta forma, sendo que os ACES são serviços integrados dentro do SNS e das Adminis-

trações Regionais de Saúde (ARS), possuindo uma administração autónoma e constituídos por 

Unidades Funcionais de um ou mais Centros de Saúde, o ACES Alentejo Central que tem 

como missão ser uma referência na identificação das necessidades de saúde e na prestação de 

cuidados de qualidade, através de uma intervenção eficiente e centrada no cidadão orientada 

para a obtenção de ganhos em saúde e tendo como valores o respeito pela pessoa, equidade, 

solidariedade, inovação e qualidade, ética e responsabilidade social, trabalho em equipa e co-

operação e, dada a dispersão geográfica da população nesta região, considerando simultanea-

mente a mobilidade dificultada, torna-se necessário alocar recursos que colmatem estes obs-

táculos na prestação de cuidados de saúde. Assim sendo, as deslocações dos profissionais de 

saúde a contextos domiciliares tornam-se imprescindíveis. Para promover a equidade na aces-

sibilidade (equidade, acessibilidade) aos recursos de saúde, para rastrear, isolar e quebrar ca-

deias de transmissão na comunidade, cria-se uma equipa de testagem em articulação com a 

USP, com instituições laboratoriais privadas, ou do Hospital Central do Alentejo com a fina-

lidade de mitigar o COVID-19 no distrito, cumprindo a sua missão e potencializando os seus 

valores.  

Contudo, e com o intuito de colmatar as consequências já evidenciadas no decorrer da 

Pandemia, o Programa UE pela Saúde (2021-2027) de 28 de maio, pretende contribuir de 

forma significativa para a recuperação pós-COVID-19, melhorar respostas para situações de 

crise com sistemas mais resilientes e acessíveis (Comissão Europeia, 2021) 

Para a deteção precoce e limitação da propagação da infeção COVID-19, a OMS e a Co-

missão Europeia para a Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) definem o rastreio de con-

tacto como elemento-chave. Por sua vez, a DGS, na Norma 015/2020 atualizada a 01/10/2021, 

reforça o Modelo de operacionalização das tarefas nos Serviços de Saúde Pública, na qual 
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salienta que os profissionais destacados para a resposta à COVID-19 devem organizar-se em 

equipas com a finalidade de realizar várias atividades de forma estruturada e sequencial e que 

os mesmos poderão desempenhar funções em mais do que uma equipa, de acordo com as suas 

competências profissionais e de acordo com as necessidades (Norma 015/2020 da Direção 

Geral da Saúde: 9).  

Os profissionais de saúde tornam-se assim numa força indispensável na capacidade de 

resposta do SNS face à pandemia por COVID-19. Os profissionais de saúde são um grupo 

diversificado de profissionais que detêm habilitações apropriadas para o exercício da sua ati-

vidade e sujeitas a inscrição na respetiva Ordem Profissional, sendo estes: enfermeiros, médi-

cos, farmacêuticos, nutricionistas e psicólogos. Mas no que diz respeito ao conceito de profis-

sionais de saúde, a Lei de Bases da Saúde aprovada e anexada à Lei n.º 95/2019, de 4 de 

setembro, estabelece no n.º 1 da Base 28.º que “São os trabalhadores envolvidos em ações cujo 

objetivo principal é a melhoria do estado de saúde de indivíduos ou das populações” (Lei n.º 

95/2019 de 4 de setembro da Assembleia da República), incluindo os prestadores diretos ou 

de atividades de suporte.  

Em consequência do trabalho, os profissionais de saúde encontram-se em elevado risco 

de exposição, sendo necessário garantir uma proteção adequada e contínua da segurança e 

saúde dos profissionais (Decreto-Lei n.º 35 /2020 de 13 de julho da Presidência do Conselho 

de Ministros), quer pela evolução científica quer pela adaptação de carácter técnico. Contudo, 

o risco de exposição a este vírus altamente transmissível deve ser minimizado pela adoção de 

todas as recomendações de prevenção e controlo de infeção, incluindo o uso do equipamento 

de proteção individual (EPI).  

Dada a dispersão geográfica da população no Alentejo e no Distrito, as deslocações dos 

profissionais de saúde a contextos domiciliares tornam-se imprescindíveis. Conclui-se, por-

tanto, que os profissionais de saúde, desde o início da pandemia da doença COVID-19 se 

encontram expostos a situações de elevado stress, enfrentando diversos desafios e dificuldades 

tais como: medo de infeção e de ser veículo de infeção, insegurança no trabalho, exaustão 

física por afetação do período normal de trabalho, sobrecarga, pressão. Como sequência de 

todos estes fatores, o autocuidado fica comprometido pela dificuldade de garantir as suas ne-

cessidades básicas.  
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É importante manter um estilo de vida saudável com uma alimentação saudável, hidrata-

ção, atividade física e horas de sono adequadas. Para além de todos os fatores inerentes à 

atividade profissional os mesmos encontram-se inseridos na comunidade como cidadãos que 

também sofrem alterações nas suas rotinas de vida diária familiar e de hábitos em sequência 

de medidas impostas pelo estado de Emergência decretado pelo Governo.  

O Decreto-Lei n.º 102-A/2020, de 9 de dezembro, salienta a importância de garantir uma 

proteção adequada e contínua da segurança e saúde dos trabalhadores uma vez que este vírus 

pode causar doenças graves na população infetada e apresenta-se como um risco para os tra-

balhadores, principalmente para os mais velhos ou os que possuem doenças crónicas subja-

centes.  

Pelo que foi possível observar e experienciar durante o decorrer deste estágio, a adequada 

utilização dos equipamentos de proteção individual é difícil de garantir em contexto domici-

liário, pelas condições físicas e ambientais, pelas deslocações, pelo tempo permanecido com 

EPI, pela dificuldade em realizar a alimentação em locais apropriados, nos intervalos entre 

refeições, no tipo de alimentação e na hidratação, sendo estas realizadas de acordo com o 

trabalho a realizar. 

Em 2019, de acordo com o Plano Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável 

(PNPAS, 2020), os hábitos alimentares inadequados adotados pela população portuguesa fo-

ram o 5º fator de risco que mais contribuiu para a privação de anos de vida saudável e o 4º 

para o número total de mortes. Uma alimentação saudável contribui para a prevenção e manu-

tenção das doenças crónicas, sendo estas a principal causa de incapacidade laboral, ameaçando 

a produtividade nacional e a sustentabilidade do sistema da segurança social (Direção Geral 

da Saúde, 2020c: 12).  

Já em março de 2021, em conferência de imprensa virtual, a OMS revelou que cerca de 

70% dos profissionais de saúde no mundo são mulheres, sendo as mulheres o género com mais 

longevidade de vida (JN, 2021). 
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1.4. MODELO DE EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE 

 

Capacitar pressupõe o princípio da equidade, em que cada um recebe consoante a sua 

necessidade, porque não estão todos no mesmo patamar, nem nas mesmas circunstâncias, no 

entanto, o objetivo é diminuir as diferenças no estado de saúde de todos, assegurando o acesso 

à informação, às oportunidades que permitam fazer escolhas para uma vida saudável e isso 

implica controlar os fatores determinantes da sua saúde. O processo de capacitação e de pro-

moção da saúde tem de incluir a proteção/conservação dos recursos naturais e conceber con-

dições de vida e trabalho seguras, estimulantes, satisfatórias e agradáveis.  

Segundo o Manual de Literacia em Saúde e a COVID-19, a promoção da Literacia em 

Saúde torna-se de extrema importância junto das pessoas, das comunidades e das organiza-

ções, integrando-se como uma importante resposta e ferramenta da Saúde Pública. Desta 

forma, promover a Literacia em Saúde é decisivo para a implementação de medidas preventi-

vas e para a própria evolução da epidemia. A intervenção da mesma tem impacto na melhoria 

dos indicadores relativos às doenças crónicas, antecipando os períodos críticos. O Plano de 

intervenção em Portugal centra-se em 4 eixos: Boas práticas em Literacia em Saúde, Health 

Literacy Intelligence, Comunicação e Mobilização Social (Direção Geral da Saúde, 2020ª: 6).  

O setor da saúde, onde se incluem os profissionais de saúde, tem uma responsabilidade 

acrescida, torna-se necessário adotar uma postura de respeito pelas especificidades culturais, 

bem como as necessidades individuais e comunitárias, criando parcerias entre o setor da saúde 

e os setores sociais, políticos, económicos e ambientais (Organização Mundial de Saúde, 

1986).  

Em 2013, a OMS, citada por Ribeiro define Educação para a saúde como “todas e quais-

quer combinações de experiências de aprendizagem” (Ribeiro, 2015: 4) criadas para auxiliar 

as pessoas aumentando o seu conhecimento, ou, “influenciando as suas atitudes” (Ribeiro, 

2015: 4). Já anteriormente a OMS em 1998, declarava que a educação para a saúde incluía 

todas as “oportunidades desenvolvidas intencionalmente para a aprendizagem, que envolve 

alguma forma de comunicação, destinada a melhorar a literacia em saúde, incluindo o aumento 

do conhecimento” (Ribeiro, 2015: 4) e o desenvolvimento de competências conducentes à 

saúde da comunidade.  
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A promoção e educação para a saúde consta nas 17 metas delineadas pela OMS na Agenda 

2030 (Nações Unidas, 2015) onde se prevê:  

3º objetivo – saúde e bem-estar (garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o 

bem-estar para todos, em todas as idades). 

4º objetivo – educação de qualidade (garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade 

e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos).  

8º objetivo – trabalho decente e crescimento económico (promover o crescimento econó-

mico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos).  

A promoção da saúde envolve um conjunto de estratégias para combater os fatores de 

risco para a saúde e, igualmente, promover estilos de vida saudáveis, como por exemplo, o 

setor alimentar com a melhoria do estado nutricional, a promoção da atividade física e os 

incentivos à cessação do tabagismo. Por sua vez, a educação da comunidade para a saúde é 

indicada como a principal estratégia no que diz respeito a encorajar a dúvida quanto à estrutu-

ração da sociedade, das relações profissionais e éticas, dos vínculos e da conduta crítica e 

reflexiva, devendo estar implícita nos discursos das classes profissionais, académicas e da po-

pulação em geral (Nunes, 2020).  

A utilização de modelos e teorias facilita a compreensão dos problemas de saúde e do que 

está na sua origem, permite orientar as decisões que dão resposta às “necessidades e interesses 

das pessoas envolvidas”, contribuindo para a “promoção de conhecimento, reflexão e decisão 

no ato de cuidar e agir” (Victor, Lopes & Ximenes, 2005: 236), possibilitando a oportunidade 

de atingir os objetivos propostos. Então os modelos servem como referências concetuais. O 

modelo fornece uma base sólida, para uma prática informada. 

 

1.4.1 Modelo de Nola Pender 

Como o défice de autocuidado identificado nos profissionais de saúde em algumas das 

suas vertentes necessita do envolvimento de terceiros como executores do autocuidado, é fun-

damental englobar, e no âmbito da promoção da saúde, o modelo de Nola Pender, por englobar 

três dimensões fundamentais como:  
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1ª – As caraterísticas e experiências individuais que incluem os comportamentos anterio-

res e “fatores pessoais, biológicos, psicológicos e socioculturais” (Rosa, 2012: 18).  

2ª – Os sentimentos e conhecimentos que se pretende alcançar onde se inclui a perceção 

dos benefícios e das barreiras para a ação e da autoeficácia, os sentimentos experienciados 

relativamente ao comportamento, as influências interpessoais, por pessoas significativas como 

“família, pares e prestadores de cuidados” (Rosa, 2012: 18), assim como normas, apoios e 

modelos e ainda as influências situacionais “(opiniões, exigências e estética)” (Victor, Lopes 

& Ximenes, 2005: 237).  

3ª - Resultado do comportamento onde acontece o Compromisso com um Plano de Ação, 

são as ações que facilitem a pessoa a manter o “comportamento de promoção da saúde espe-

rado”, nas “exigências imediatas e preferências, as pessoas têm baixo controlo sobre os com-

portamentos que requerem mudanças imediatas”, no entanto as preferências pessoais contro-

lam as “ações de mudança de comportamento” (Victor, Lopes & Ximenes, 2005: 238) condu-

zindo ao comportamento de promoção da saúde.  

Este modelo “fornece uma estrutura simples e clara” (Victor, Lopes & Ximenes, 2005: 

236), que permite ao enfermeiro realizar uma intervenção a um grupo de pessoas, após o seu 

planeamento e avaliar as suas ações. Assim, e como resultado do enquadramento apresentado, 

focado na análise da pandemia COVID-19 a nível mundial e a nível dos profissionais de saúde, 

bem como na alimentação saudável e nas alterações resultantes após a pandemia, o estudo a 

desenvolver é pertinente e relevante, visto que se pretende identificar os hábitos alimentares 

dos profissionais de saúde de uma equipa multiprofissional de duas UF do ACES AC, nome-

adamente no período da pandemia e com base no diagnóstico da sua situação de saúde. Logo, 

pretende-se compreender os impactos da pandemia COVID-19 nos hábitos alimentares dos 

profissionais de saúde, bem como os seus efeitos na sua saúde, tentando-se reunir um conjunto 

de medidas que permitam contrariar hábitos de alimentação menos saudáveis e menos promo-

tores de saúde.
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2. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE 

 
O diagnóstico da situação constitui a primeira etapa do planeamento e é um processo 

fundamental para definir objetivos e direcionar o processo de Planeamento em Saúde. “O 

Diagnóstico de Enfermagem de Saúde Pública contribui para o desenvolvimento de Progra-

mas Locais de Saúde que respondam às necessidades de saúde da população em cuidados de 

Enfermagem, sendo por isso um olhar macro sistémico em relação aos fenómenos de Enfer-

magem numa determinada população” (Melo, 2020: 11), uma vez que permite traçar o perfil 

de saúde da população, bem como identificar as intervenções prioritárias que podem condu-

zir a potenciais ganhos em saúde (Direção Geral da Saúde, 2016). A coerência de um projeto, 

programas ou plano depende da conformidade entre o diagnóstico e as necessidades (Impe-

ratori & Giraldes, 1982).  

Contudo o contexto atual compreende grandes desafios para o sistema de saúde poten-

cializados pela Pandemia da COVID-19. O Plano da Saúde para Outono-Inverno 2020-2021 

promoveu a mobilização de todos os agentes do setor da saúde de forma a continuar a res-

ponder a todas as necessidades em saúde da população e dos grupos mais vulneráveis (Di-

reção Geral da Saúde, 2020d: 8). Nesse sentido, os serviços de saúde sofreram restruturação 

quer a nível das estruturas físicas como a nível de recursos humanos baseados nos planos de 

contingência em vigor reforçando assim a prevenção e controlo de infeção.  

O Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central responde a este apelo com a 

equipa de testagem móvel (ETM) à COVID-19, reforçada em outubro de 2020 com duas 

equipas diárias na rua. A Equipa é constituída por profissionais dos cuidados de saúde pri-

mários, que se deslocam ao encontro dos utentes identificados pela Unidade de Saúde Pu-

blica (USP), em condição de “grande dependência ou isolamento” e realiza no domicílio a 

zaragatoa para diagnóstico da SARS COVID-19. A testagem a grupos na comunidade é outra 

mais-valia desta equipa que “com rapidez consegue deslocar-se e testar equipas, turmas, 

grandes grupos também identificados pela saúde pública”, revela a Administração Regional 

de Saúde (ARS) do Alentejo. Após as testagens, a mesma equipa é responsável pelo trans-

porte dos produtos biológicos de alto risco de contágio acondicionados segundo as normas 

da DGS em vigor, até ao laboratório, onde é realizado o processamento dessas amostras. De 
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acordo com a Comissão Europeia, “existe uma distribuição desigual dos recursos de saúde 

(instalações e profissionais)” (Comissão Europeia, 2019: 17).  Estas limitações condicionam 

a aplicação de um horizonte temporal para aplicação de um inquérito de diagnóstico a um 

grupo da comunidade.  

Face ao trabalho desenvolvido por estas equipas, aplicou-se a técnica de “Brainstor-

ming” junto da equipa multiprofissional do ACES AC. Esta técnica foi desenvolvida em 

pequenos grupos, promovendo a produção de ideias sobre o trabalho, temática a desenvolver 

com maior profundidade durante a realização dos Estágios. Foram identificados e observa-

dos problemas e necessidades na promoção e autocuidado de uma alimentação saudável na 

equipa multiprofissional de duas UF do ACES AC em período de pandemia, que cumprem 

em conjunto resposta às necessidades do Alentejo Central cumprindo as orientações da USP. 

Segundo dados estatísticos no período de outubro de 2020 a março de 2021, foram realizados 

no terreno 23452 testes. 

 

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO ACES AC 

 

Para facilitar a compreensão deste relatório, torna-se importante fazer uma breve carac-

terização do distrito abrangido pelo ACES AC e no qual se insere as duas UF, assim como 

a população. O concelho de Évora pertence ao distrito de Évora e localiza-se no Alto Alen-

tejo na sub-região do Alentejo Central. O Alentejo Central (AC) abrange uma superfície de 

7,393 Km2 e engloba 14 municípios com a seguinte delimitação: a Norte de Arraiolos, a Este 

Estremoz, Redondo e Reguengos de Monsaraz, a Sul Portel e Viana do Alentejo, a Oeste 

Montemor-o-Novo, como é possível constatar na Figura n.º 1.  
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Figura n.º 1 - Limites do Distrito do ACES AC 

Fonte: DGPRM/DSRM/DREM. 

 

Com um total de 152,299 residentes dos quais 72,474 eram sexo masculino e 79,825 do 

sexo feminino (INE, 2019) como podemos consultar na Tabela 1 e uma densidade popula-

cional de 20,6. 

 

 
Tabela n.º  1 - População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo 

etário 

Fonte: INE (2019). 

 

Alguns indicadores são necessários para expressar determinadas características socioe-

conómicas de um Distrito. Como exemplo destes indicadores podem referir-se a taxa de 

mortalidade, a mortalidade infantil, a taxa de natalidade, bem como o índice de envelheci-

mento entre outros. O valor da taxa bruta de mortalidade em Portugal era 10,9 (por mil resi-

dentes), no Alentejo Central (AC) era de 14,8. A taxa bruta de natalidade em Portugal era 

8,4 (por mil residentes), no AC de 7,5. O índice de envelhecimento em Portugal era de 163,2 

no AC era de 215,7. O índice de dependência dos idosos em Portugal era de 34,5 (idosos por 

100 pessoas em idade ativa), no AC 42,5. Relativamente ao índice de longevidade, verifica-

mos em Portugal 48,6 (idosos com 75 e mais anos por 100 idosos), no AC de 54,8 o que 

indica uma população mais envelhecida, verificando-se um saldo natural negativo de 190 



 
 

32 
 

“Cuidar de quem cuida”  
Alimentação Saudável da equipa multiprofissional de duas UF do ACES Alentejo Central em período 
de Pandemia 
|  
(INE, 2019) e que se prevê que o envelhecimento populacional continue a aumentar. As 

pessoas nascidas no Alentejo podem “esperar viver mais de 80 anos, mais dois anos do que 

a média europeia. As mulheres vivem cerca de mais seis anos do que os homens” (INE, 

2019).  

No que diz respeito aos indicadores de saúde, em termos de recursos humanos, o AC 

teve um rácio de médicos e enfermeiros por 1.000 habitantes de 4,3 e 8 respetivamente, num 

total de 649 médicos e 1218 enfermeiros (INE, 2019). Segundo a Ordem dos Enfermeiros 

(OE), mais de 80% dos enfermeiros eram mulheres (82,2%) e 71,7% tinham entre 31 e 60 

anos de idade em 2019.  

A nível de estabelecimentos, o Alentejo Central possuía 3 Hospitais (dois públicos e um 

privado), 88 Farmácias (PORDATA, 2019), 1 USP do ACES AC, 5 UCSP e 10 Unidade de 

Saúde Familiar (USF) (BI-CSP, 2021).  

Segundo o PORDATA (2019), em relação aos indicadores de educação, existiam em 

2019, 108 estabelecimentos de ensino pré-escolar, 81 do 1º ciclo do ensino básico, 20 do 2º 

ciclo ensino básico, 29 do 3 º ciclo do ensino básico, 15 do ensino secundário e 5 estabele-

cimentos do ensino superior. Relativamente à situação económica, durante o ano de 2019, 

existiam 2206 Empresas e a nível do turismo Évora possuía 55 alojamentos. 

O Decreto-Lei nº 137/2013 que procedeu da quinta alteração do Decreto-Lei nº 28/2008, 

de 22 de fevereiro, no qual estabelece o regime de criação, estruturação e funcionamento dos 

agrupamentos de centros de saúde (ACES) do Serviço Nacional de Saúde, tendo como obje-

tivo o aumento do acesso dos cidadãos à prestação de cuidados de saúde, melhorar a sua 

gestão, sem omitir os ganhos em saúde (Decreto-Lei n.º 137/2013 de 7 de outubro do Minis-

tério da Saúde).  

Os ACES são serviços integrados dentro do SNS, e das Administrações Regionais de 

Saúde (ARS), possuindo uma administração autónoma e são constituídos por Unidades Fun-

cionais de um ou mais Centros de Saúde, como podemos visualizar na Figura n.º 2. 
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Figura n.º 2 - Organograma ARS Alentejo 

Fonte: ARS Alentejo. 

   

Têm como missão ser uma referência na identificação das necessidades de saúde e na 

prestação de cuidados de qualidade através de uma intervenção eficiente centrada no cidadão 

e orientada para a obtenção de ganhos em saúde, assim como o respeito pelos seguintes 

valores: consideração pela pessoa, solidariedade, equidade, inovação e qualidade, trabalho 

em equipa e cooperação ética e responsabilidade social. Segundo o Bilhete de Identidade 

dos Cuidados de Saúde primários, o ACES AC é constituído por 122 Médicos, 201 Enfer-

meiros, 138 Secretários Clínicos, 41 internos e 197 outros profissionais (Serviço Nacional 

de Saúde, 2021a). Embora os dados não se encontrem atualizados assim como os planos de 

ação desde 2018.   

Inseridas no ACES AC, as UF desenvolvem atividades tendo como linha orientadora os 

três eixos de intervenção das Unidades de Cuidados na Comunidade: o Programa Nacional 

de Saúde Escolar, Equipa Coordenadora Local (ECL), os Cuidados Continuados (Equipa de 

Cuidados Continuados Integrados (ECCI) e a Intervenção na Comunidade (Rede Social, o 

Rendimento Social de Inserção, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e a Interven-

ção Precoce).  
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2.2. EQUIPA MULTIPROFISSIONAL DE DUAS UF DO ACES AC 

Como enquadramento da Equipa multiprofissional é necessário contextualizar os recur-

sos humanos e materiais na qual estão inseridos. As Unidades Funcionais estão inseridas nos 

Centro de Saúde, dispõem na sua estrutura física de cinco gabinetes de trabalho equipados 

de material informático, duas salas, em que uma se destina a sala de trabalho de enfermagem 

e permite a arrumação e preparação do diverso material de enfermagem e outra para realiza-

ção do atendimento aos utentes/familiares, uma copa, três casas de banho uma com duche, 

um vestiário, uma sala de arrumos e uma sala destinada ao armazém de material de consumo 

clínico. Dispõem, também, de viaturas automóveis. O fornecimento de material clínico é 

realizado por um Armazém que fornece resposta a uma extensa área do Alentejo Central.  

Segundo os planos de ação, as UF são compostas de uma forma geral por equipas mul-

tiprofissionais: Médico, Enfermeiros, Secretário clínico, Assistentes operacionais, Técnicos 

Superiores de Saúde (Nutrição e de Psicologia clínica), Técnicos Superiores (Serviço Social 

e Psicologia) e Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (Fisioterapia, Terapia ocu-

pacional e de Terapia da Fala).  

A Equipa multiprofissional é constituída por profissionais dos cuidados de saúde primá-

rios reforçada em outubro de 2020, com profissionais de saúde 2 UF do ACES AC. A criação 

desta equipa surge na necessidade de deslocação dos profissionais ao encontro dos utentes 

identificados pela Unidade de Saúde Pública, em condição de “grande dependência ou iso-

lamento” e realizam no domicílio a zaragatoa para diagnóstico da SARS COVID-19. A 

equipa engloba no total 20 profissionais de saúde (2 elementos fixos e os restantes rotativos), 

sendo que cada uma das equipas é constituída diariamente por 2 enfermeiros (independen-

temente das funções que desempenhavam anteriormente na UF), 1 Assistente Operacional 

ou em substituição de outro profissional. A testagem é realizada diariamente a grupos na 

comunidade em contexto domiciliário ou em coorte (equipas, turmas, grupos) identificados 

pela saúde pública. 

As ordens de trabalho são lançadas diariamente pela USP via e-mail. Após conheci-

mento do plano diário de trabalho, as duas equipas coordenam-se entre si e planeiam as 
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intervenções, facilitando as deslocações pela sua proximidade e com um sentido de intera-

juda permanente. Procede-se a um plano diário de trabalho como podemos consultar no Flu-

xograma em Anexo I. 

Salienta-se ainda que os profissionais de saúde que constituem a equipa no decorrer do 

tempo do estudo também foram mobilizados para o Plano Nacional de vacinação Covid-19, 

em períodos alternados, verificando-se assim o aumentando da carga de trabalho, mantendo-

se a necessidade de prepararem as suas próprias refeições e de as realizarem de acordo com 

o fluxo de trabalho. 

 

2.3. POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população é um conjunto de elementos ou de sujeitos que possuem características 

comuns, sendo estas estabelecidas por um conjunto de critérios. Assim, a população é o 

conjunto de todos os indivíduos que se pretendem investigar e a amostra é apenas uma parte 

do todo, chamado de população que a representa (Vilelas, 2017). O que se pretende com a 

amostra é que a mesma obtenha resultados semelhantes aos da população, designada por 

amostra representativa, assumindo a sua margem de erro nas possíveis projeções.  

O método de amostragem mais adequado para a realização deste estudo foi a amostra-

gem por conveniência, pois consiste na utilização de um grupo de indivíduos que está dis-

ponível ou que seja voluntário, cumprindo todos os critérios de inclusão (Carmo & Ferreira, 

1998). Engloba-se também então a amostragem não probabilística, onde os sujeitos irão ser 

selecionados em concordância com um ou mais critérios que são considerados importantes 

para o investigador e tendo sempre em conta os objetivos da investigação (Carmo & Ferreira, 

1998).  

Salvaguardamos os princípios éticos garantindo o anonimato, a privacidade o respeito e 

a segurança dos participantes de acordo com a norma n. º 015/2013 da Comissão de Ética 

ARSA. Realço que foram respeitados todos os requisitos e procedimentos éticos neste pro-

jeto de acordo com a Norma n. º 015/2013 atualizada a 04/11/2015 da CES ARSA. Fazem 

parte do processo de avaliação do parecer favorável os seguintes documentos: Carta de pe-

dido de autorização para a realização do estudo dirigida ao Presidente do CD da ARSA e ao 

Presidente do CES da ARSA, Autorizações da Coordenação das duas UF, Autorização da 
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Diretora Executiva do ACES AC, Protocolo de investigação, Curriculum Vitae do investi-

gador principal e das duas orientadoras (Cientifica/Pedagógica e Clínica), Declaração das 

duas orientadoras Cientifica/Pedagógica e Clínica, Questionário, Autorização da autora do 

Questionário, Declaração do profissional de saúde que referencia os participantes, Declara-

ção de identificação do elo de ligação, Declaração do Investigador Principal sobre a propri-

edade de dados e resultados do estudo e o Consentimento Informado, Livre e Esclarecido 

(CILE) homologado pela CES. A 17 de Junho de 2021, foi emitida a 11/INFCE/2021, que 

expressa parecer favorável para a realização do estudo (Anexo II). 

Para o estudo selecionou-se uma amostra por conveniência, não probabilística, a 18 pro-

fissionais de saúde de duas UF do AC que aceitaram participar voluntariamente, de um total 

de 20 profissionais de saúde que constituem a ETM AC e após aplicação de critério de ex-

clusão participantes grávidas por questões relacionadas com a confidencialidade dos parti-

cipantes. Recorreu-se ao elo de ligação para o primeiro contacto com os participantes, no 

intuito de garantir a participação voluntária. 

 
 
2.4. INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS 

De modo a identificar os hábitos alimentares da equipa multiprofissional de duas UF do 

ACES AC, aplicamos como instrumento de recolha de dados um questionário. “O questio-

nário é, portanto, um conjunto estruturado de questões expressas num papel, destinado a 

explorar a opinião das pessoas a que se dirige” (Vilelas, 2017: 315). 

O instrumento de recolha foi elaborado com base num questionário sobre a mesma área 

temática (Apêndice I), do Instituto Politécnico de Bragança e com autorização da autora 

(Augusto, 2011). O questionário é constituído por 5 partes: caracterização da amostra, ava-

liação antropométrica, hábitos alimentares baseados na tabela da roda dos alimentos, ativi-

dade física, num período anterior à pandemia (até Janeiro 2020) e durante a pandemia (desde 

Setembro 2020 até Julho de 2021) e por últimos antecedentes pessoais. Para avaliação utili-

zou-se a escala de frequência de 4 pontos (1- Nunca, 2- Poucas vezes, 3- Algumas vezes e 4 

- Diariamente).  
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O questionário, respondido de forma anónima, entregue pelo elo de ligação em envelope 

fechado e com duas cópias do CILE homologado pela CES da ARSA (Apêndice II), no qual 

foram apresentados os objetivos do projeto e solicitada a concordância em participar, através 

da assinatura do mesmo, possuindo estes a total liberdade para recusar caso assim o enten-

dessem, em Junho de 2021 e após uma semana, possibilitando o esclarecimento adicional e 

a necessária reflexão, foram devolvidos novamente preenchidos em envelope fechado atra-

vés do mesmo elo de ligação.  

 

2.5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Foram entregues 18 questionários aos participantes tendo sido restituídos também 18 e 

18 consentimentos informados livres e esclarecidos, que constituem a amostra final. A taxa 

de participação no estudo foi de 100%. 

Os dados recolhidos foram tratados utilizando o software IBM SPSS versão 27 (Statis-

tical Package for Social Science). Os resultados são divulgados de forma agregada, man-

tendo a confidencialidade necessária. 

Os resultados da aplicação do instrumento de recolha de dados foram analisados tendo 

em conta as respostas obtidas para os períodos de antes e durante a pandemia no que respeita 

à frequência de consumo de produtos alimentares, recorrendo-se para o efeito a uma análise 

de frequências e percentagens, assim como medidas de tendência central (Média e Mediana) 

para comparação de resultados. Uma vez que as variáveis a analisar são ordinais, foi utili-

zado o teste não paramétrico de Wilcoxon, com o objetivo de verificar se existem diferenças 

significativas entre os momentos antes e durante a pandemia. 

A caracterização da amostra nas variáveis sociodemográficas é apresentada na tabela 

n.º2.  
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Tabela n.º 2 - Caraterização da amostra  

Fonte: Questionário (tabela de construção própria). 

 

De acordo com a tabela 2, verificou-se que a maioria dos participantes é do sexo femi-

nino (n=15, 83.3%) e tem mais de 40 anos (n=10, 55.6%) (40-49 anos – n=5, 27.8%; 50-59 

anos - n=5, 27.8%).  

No que respeita à carga de trabalho a maior parte dos participantes antes da pandemia 

trabalhavam 35 horas semanais e a maioria refere ter trabalhado 35 horas durante a pandemia 

(n=16, 88.9%), sendo que as horas de trabalho semanais realizadas durante os últimos 3 

meses foram, em média, de aproximadamente 39 horas (M=39.00, Dp=4.16) e variam entre 

as 35 e as 50 horas. Quanto ao tempo de serviço, verifica-se que o mesmo é em média cerca 

de 14 anos, com um desvio padrão de 11,97, variando entre 1 e 36 anos.  

Relativamente ao modo como se deslocavam para o trabalho, os participantes referem 

utilizar preferencialmente um determinado tipo de transporte, principalmente o carro ou bi-

cicleta (n=16, 88.9%), sendo que apenas 2 (11.1%) se deslocam a pé. O tempo despendido 

 Sexo N % 
 Masculino 3 16,7 
Feminino 15 83,3 
Idade N % 
Menos de 30 anos 2 11.1 
30 a 39 anos 6 33.3 
40 a 49 anos 5 27.8 
50 a 59 anos 5 27.8 
Horário de Trabalho semanal durante pandemia N % 
35 horas 16 88.9 
40 horas 1 5.6 
42 horas 1 5.6 

Horas de trabalho semanais (últimos 3 meses) 
M (Dp) Min (Máx) 

39.00 (4.16) 35.00 (50.00) 

Tempo de Serviço 
M (Dp) Min (Máx) 

14.19 (11.97) 1.00 (36.00) 
Como se desloca para trabalho N % 
Bicicleta/Carro 16 88.9 
A pé 2 11.1 

Tempo de deslocação casa-trabalho 
M (Dp) Min (Máx) 

13.78 (11.39) 5.00 (51.00) 
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entre casa e trabalho é em média de aproximadamente 14 minutos (M=13.78, Dp=11.39), 

variando entre os 5 e os 51 minutos.   

Na análise dos resultados das variáveis antropométricas, que podemos consultar na ta-

bela 3, podemos verificar que os participantes têm uma média de mais ou menos 164 cm 

(M=163.76, Dp=6.66), variando a mesma entre os 155 e os 175 cm. Ainda de acordo com a 

mesma tabela, verificou-se que o seu peso médio era de aproximadamente 63 kg (M=62.94, 

Dp=13.17), variando entre os 44 e os 94 kg. O índice de massa corporal médio verificado 

foi de mais ou menos 23 kg/m2 (M=23.34, Dp=3.41), variando entre 18,04 e 31,05. No que 

respeita ao peso verificou-se, que a maior parte dos participantes referiu ter tido oscilações 

no seu peso nos últimos 6 meses (N=11, 61.1%), sendo que o valor médio das oscilações 

ronda os 4.00 kg (M=4.00, 2.95) e varia entre 0 e 10 kg.   

 

Altura (Cm) 
M (Dp) Min (Máx) 

163.76 (6.66) 155.00 (175.00) 

Peso (Kg) M (Dp) Min (Máx) 
62.94 (13.17) 44.00 (94.00) 

Perímetro Abdominal (Cm) M (Dp) Min (Máx) 
82.92 (13.31) 62.00 (105.00) 

IMC M (Dp) Min (Máx) 
23.34 (3.41) 18.04 (31.05) 

Oscilações de Peso (últimos 6 meses) N % 
Sim 11 61.1 
Não 7 38.9 

Valor da oscilação de peso (n=12) 
M (Dp) Min (Máx) 
4.00 (2.95) 0.00 (10.00) 

Tabela n.º 3 - Avaliação Antropométrica  

Fonte: Questionário (tabela de construção própria). 

 

Após caracterizar os participantes em função de um conjunto de variáveis sociodemo-

gráficas e antropométricas, passamos a analisar os resultados obtidos em relação aos hábitos 

alimentares analisados entre 2 períodos, o antes (até janeiro de 2020) e durante a pandemia 

(desde setembro de 2020 até junho de 2021. No que respeita a avaliação da frequência de 

consumo de produtos alimentares, recorreu-se para o efeito a uma análise de frequências e 

percentagens, assim como medidas de tendência central (Média e Mediana) para comparação 

de resultados.  
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Uma vez que as variáveis a analisar são ordinais, é utilizado o teste não paramétrico de 

Wilcoxon, com o objetivo de verificar se existem diferenças significativas entre os momentos 

antes e depois da pandemia. Assim quando o valor de p (probabilidade de significância) 

associado a este teste se apresente igual ou inferior a 0,05, podemos dizer que existem dife-

renças entre os dois momentos. Caso contrário (p>0,05), os resultados não diferem de modo 

significativo, sendo como tal muito semelhantes.  

 

Frequência com que faz as seguintes refeições, em cada semana  

Conforme a tabela n.º 4, é possível constatar que:  

• Existe uma tendência diária de tomar o pequeno-almoço, tendo em conta os va-

lores médios obtidos próximos de 4 (M=3.78, Md=4.00), no período antes da 

pandemia, mantem-se a mesma tendência durante a pandemia, dados os resulta-

dos obtidos se apresentarem idênticos (z=0.00, p=1.000).  

• Existe uma tendência diária para se ingerir algo a meio da manhã com elevada 

frequência, considerando os valores médios obtidos (M=3.78, Md=4.00), antes 

da pandemia. Diminuindo essa tendência de modo significativo no período du-

rante a pandemia, dado os resultados significativos obtidos no teste de Wilcoxon 

(z=-2.33, p=0.020), passando-se a tomar algo apenas algumas vezes (M=2.78, 

Md=3.00).  

• Verificou-se que, diariamente, os participantes almoçam considerando os valo-

res médios obtidos quer antes da pandemia (M=3.83, Md=3.00), quer durante a 

pandemia (M=3.67, Md=3.00), muito semelhantes, dada a ausência de diferen-

ças significativas (z=-1.73, p=0.083).  

• A refeição a meio da tarde apresenta-se mais reduzida (poucas a algumas vezes), 

considerando os valores médios obtidos quer antes da pandemia (M=2.83, 3.00), 

quer durante a pandemia (M=2.69, Md=2.00). Nota-se, também, uma diminui-

ção significativa da frequência de ingestão de algum alimento a meio da tarde 

no período durante a pandemia, dados os resultados significativos obtidos no 

teste de Wilcoxon (z=-2.14, p= 0.033).  
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• A frequência do jantar é diária tanto no momento antes da pandemia (M=3.83, 

Md=4.00), como durante a pandemia (M=3.67, Md=4.00), não existindo neste 

caso diferenças significativas entre os dois momentos (z=-1.73, p=0.083).  

• Os participantes tendem a tomar algo depois do jantar com baixa frequência 

(poucas vezes), quer antes da pandemia (M=1.71, Md=2.00), quer durante a pan-

demia (M=1.71, Md=2.00) (z=0.00, p=1.000).  

 

Frequência de 
refeições (an-
tes e durante a 
pandemia) 

1-Nunca 2- Poucas 
vezes 

3- Algu-
mas vezes 

4-Diaria-
mente Mé-

dia 
(M) 

Medi-
ana 
(Md) 

z (p) 
n (%) n (%) n (%) n (%) 

Pequeno Al-
moço (antes) 1 (5.6%) 0 (0.0%) 1 (5.6%) 16 

(88.9%) 3.78 4.00 
0.000 
(1.000) Pequeno Al-

moço (du-
rante) 

1 (5.6%) 0 (0.0%) 1 (5.6%) 16 
(88.9%) 3.78 4.00 

Meio de ma-
nhã (antes) 0 (0.0%) 5 (27.8%) 5 (27.8%) 8 (44.4%) 3.17 3.00 -2.33 

(0.020) Meio da ma-
nhã (durante) 1 (5.6%) 5 (27.8%) 9 (50.0%) 3 (16.7%) 2.78 3.00 

Almoço (an-
tes) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (16.7%) 15 

(83.3%) 3.83 3.00 -1.73 
(0.083) Almoço (du-

rante) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6 (33.3%) 12 
(66.7%) 3.67 4.00 

Meio da tarde 
(antes) 1 (5.6%) 6 (33.3%) 6 (33.3%) 5 (27.8%) 2.83 3.00 -2.14 

(0.033) Meio da tarde 
(durante) 2 (11.1%) 9 (50.0%) 5 (27.8%) 2 (11.1%) 2.39 2.00 

Jantar (antes) 0 (0.0%) 1 (5.6%) 1 (5.6%) 16 
(88.9%) 3.83 4.00 -1.73 

(0.083) Jantar (du-
rante) 0 (0.0%) 1 (5.6%) 4 (22.2%) 13 

(72.2%) 3.67 4.00 

Depois de jan-
tar (antes) 6 (35.3%) 10 

(58.8%) 1 (5.9%) 0 (0.0%) 1.71 2.00 0.00 
(1.000) Depois de jan-

tar (durante) 7 (41.2%) 8 (47.1%) 2 (11.8%) 0 (0.0%) 1.71 2.00 

Tabela n.º 4 - Frequência de refeições antes e durante a pandemia 

Fonte: Questionário (tabela de construção própria). 

 

Frequência do consumo de LEITE, IOGURTE E QUEIJO 

No que respeita ao consumo de lacticínios, de acordo com a tabela 5, verificou-se que:  
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• A tendência para o consumo de leite é um pouco alta, considerando os valores 

médios obtidos, quer ao nível do momento antes a pandemia (M=2.61, 

Md=2.50), quer durante (M=2.44, Md=2.50), não existindo diferenças significa-

tivas entre os dois momentos (z=-1.73, p=0.083).  

• A frequência com que se consome iogurtes é também alta, considerando os va-

lores médios obtidos, que se mantiverem semelhantes (z=-1.13, p=0.257), tanto 

no momento antes (M=3.06, Md=3.00), como durante a pandemia (M=2.72, 

Md=3.00).  

• Existe uma tendência para, de modo muito semelhante, dada a ausência de dife-

renças significativas entre os momentos antes (M=2.72, Md=3.00) e durante a 

pandemia (M=2.58, Md=3.00) (z=-1.00, p=0.317), no consumo de queijo (algu-

mas vezes).  

 

Frequência 
consumo de 
lacticínios (an-
tes e durante a 
pandemia) 

1-Nunca 2-Poucas 
vezes 

3- Algumas 
vezes 

4-Diaria-
mente Média 

(M) 

Medi-
ana 
(Md) 

z (p) 
n (%) n (%) n (%) n (%) 

Leite (antes) 
(n=18) 

6 
(33.3%) 3 (16.7%) 1 (5.6%) 8 (44.4%) 2.61 2.50 -1.73 

(0.083) Leite (durante) 
(n=18) 

7 
(38.9%) 2 (11.1%) 3 (16.7%) 6 (33.3%) 2.44 2.50 

Iogurtes (antes) 
(n=17) 

2 
(11.8%) 2 (11.8%) 6 (35.3%) 7 (41.2%) 3.06 3.00 -1.13 

(0.257) Iogurtes (du-
rante) (n=17) 

2 
(11.1%) 3 (16.7%) 8 (44.4%) 5 (27.8%) 2.89 3.00 

Queijo (antes) 
(n=18) 

2 
(11.1%) 2 (11.1%) 13 (72.2%) 1 (5.6%) 2.72 3.00 -1.00 

(0.317) Queijo (du-
rante) (n=17) 

2 
(11.8%) 3 (16.7%) 12 (70.6%) 0 (0.0%) 2.58 3.00 

Tabela n.º 5 - Frequência de consumo de Lacticínios 

Fonte: Questionário (tabela de construção própria). 

 

Frequência de consumo de CARNE, PEIXE E OVOS 

Relativamente ao consumo de carne, peixe e ovos, podemos verificar que a frequência 

dos mesmos se mantém semelhante antes e durante a pandemia (p>0.05), existindo uma 
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tendência para se consumir este tipo de alimentos com relativa frequência (algumas vezes) 

considerando os valores médios e medianos obtidos próximos de 3.00 numa escala que varia 

entre 1 e 4 pontos, como podemos consultar na tabela n.º 6.  

 

Tabela n.º 6 - Frequência de consumo Carne, Peixe e ovos. 

Fonte: Questionário (tabela de construção própria). 

 

Frequência de consumo de CEREAIS, TUBÉRCULOS E LEGUMINOSAS SECAS  

A frequência com que se consome cereais e outros derivados também se apresenta muito 

semelhante antes e durante a pandemia, uma vez que não existem diferenças significativas 

(p>0.05). Porém é importante verificar que, não obstante a ausência de diferenças significa-

tivas, existe uma tendência para um consumo mais frequente de pão (antes – M=3.50, 

Md=4.00; durante – M=3.72, Md=4.00), arroz (antes – M=2.89, Md=3.00; durante – 

M=2.94, Md=3.00), massa (antes – M=2.78, Md=3.00; durante – M=2.78, Md=3.00), batata 

(antes - M=2.67, Md=3.00; durante – M=2.67, Md=3.00) e feijão (antes – M=2.61, 

Md=3.00; durante – M=2.61, Md=3.00), e menos frequente de cereais (antes - M=2.11, 

Md=2.00; durante – M=1.94, Md=2.00) e grão (antes- M=2.44, Md=2.00; durante – M=2.44, 

Md=2.00), como podemos consultar na tabela n.º 7. 

Frequência 
consumo de 
Carne, Peixe e 

Ovos  
(antes e du-
rante a pande-

mia) 

1-
Nunca 

2-Pou-
cas ve-
zes 

3- Algu-
mas vezes 

4-Diaria-
mente 

Média  
(M) 

Medi-
ana 
(Md) 

z (p) 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Carne (antes) 
(n=18) 

0 
(0.0%) 

6 
(33.3%) 

10 
(55.6%) 2 (11.1%) 2.78 3.00 -1.00 

(0.317) Carne (durante) 
(n=18) 

0 
(0.0%) 

6 
(33.3%) 9 (50.0%) 3 (16.7%) 2.83 3.00 

Peixe (antes) 
(n=18) 

0 
(0.0%) 

6 
(33.3%) 

12 
(66.7%) 0 (0.0%) 2.67 3.00 -1.00 

(0.317) Peixe (durante) 
(n=18) 

0 
(0.0%) 

5 
(27.8%) 

13 
(72.2%) 0 (0.0%) 2.72 3.00 

Ovos (antes) 
(n=17) 

0 
(0.0%) 

7 
(38.9%) 9 (50.0%) 1 (5.6%) 2.65 3.00 -1.00 

(0.317) Ovos (durante) 
(n=17) 

0 
(0.0%) 

6 
(35.3%) 

10 
(58.8%) 1 (5.9%) 2.71 3.00 
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Tabela n.º 7 - Frequência de consumo Cereais e derivados. 

Fonte: Questionário (tabela de construção própria). 

 

Frequência de consumo de LEGUMES 

Relativamente ao consumo de legumes é possível verificar, de acordo com a tabela 8, 

que:  

• Existe uma tendência para os participantes consumirem legumes na sopa com 

alguma frequência, tanto antes (M=3.06, Md=3.00), como durante a pandemia 

Frequência consumo 
de Cereais e Deriva-

dos 
(antes e durante a 
pandemia) 

1-Nunca 2-Pou-
cas vezes 

3- Algu-
mas ve-
zes 

4-Diari-
amente Mé-

dia 
(M) 

Medi-
ana 
(Md) 

z (p) 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Pão (antes) (n=18) 0 
(0.0%) 

3 
(16.7%) 

3 
(16.7%) 

12 
(66.7%) 3.50 4.00 -1.63 

(0.10
2) Pão (durante) (n=18) 0 

(0.0%) 1 (5.6%) 3 
(16.7%) 

14 
(77.8%) 3.72 4.00 

Cereais (antes) 
(n=18) 

5 
(27.8%) 

6 
(33.3%) 

7 
(38.9%) 0 (0.0%) 2.11 2.00 -1.73 

(0.08
3) Cereais (durante) 

(n=18) 
5 

(27.8%) 
9 

(50.0%) 
4 

(22.2%) 0 (0.0%) 1.94 2.00 

Arroz (antes) (n=18) 0 
(0.0%) 

2 
(11.1%) 

16 
(88.9%) 0 (0.0%) 2.89 3.00 -1.00 

(0.31
7) Arroz (durante) 

(n=18) 
0 

(0.0%) 1 (5.6%) 17 
(94.4%) 0 (0.0%) 2.94 3.00 

Massa (antes) (n=18) 0 
(0.0%) 

5 
(27.8%) 

12 
(66.7%) 1 (5.6%) 2.78 3.00 0.00 

(1.00
0) Massa (durante) 

(n=18) 
0 

(0.0%) 
4 

(22.2%) 
14 

(77.8%) 0 (0.0%) 2.78 3.00 

Batata (antes) (n=18) 0 
(0.0%) 

8 
(44.4%) 

8 
(44.4%) 

2 
(11.1%) 2.67 3.00 0.00 

(1.00
0) Batata (durante) 

(n=18) 
0 

(0.0%) 
8 

(44.4%) 
8 

(44.4%) 
2 

(11.1%) 2.67 3.00 

Feijão (antes) (n=18) 0 
(0.0%) 

7 
(38.9%) 

11 
(61.1%) 0 (0.0%) 2.61 3.00 0.00 

(1.00
0) Feijão (durante) 

(n=18) 
0 

(0.0%) 
7 

(38.9%) 
11 

(61.1%) 0 (0.0%) 2.61 3.00 

Grão (antes) (n=18) 0 
(0.0%) 

10 
(55.6%) 

8 
(44.4%) 0 (0.0%) 2.44 2.00 0.00 

(1.00
0) Grão (durante) 

(n=18) 
0 

(0.0%) 
10 

(55.6%) 
8 

(44.4%) 0 (0.0%) 2.44 2.00 
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(M=2.89, Md=3.00). Contudo, a diferença entre a frequência do consumo antes 

e depois da pandemia não se registou significativa (z=-1.13, p=0.257).  

• A frequência de consumo de legumes cozidos é mediana (poucas e algumas ve-

zes) tanto antes (M=2.67, Md=3.00), como durante a pandemia (M=2.61, 

Md=3.00), não se verificando diferenças significativas entre estes dois momen-

tos (z=-1.00, 0.317).  

• Existe uma frequência (algumas vezes) semelhante no consumo de saladas 

(z=0.00, p=1.000), tanto antes (M=2.78, Md=3.00) como durante (M=2.78, 

Md=3.00).  

 

 
Tabela n.º  8 - Frequência de consumo de Legumes. 

Fonte: Questionário (tabela de construção própria). 

 

Frequência de consumo de FRUTA 

Quanto ao consumo de fruta, os resultados da tabela n.º 9, permitem constatar que:  

Frequência con-
sumo de Legu-

mes 
(antes e depois 
da pandemia) 

1-
Nunca 

2-Pou-
cas ve-
zes 

3- Algu-
mas ve-
zes 

4-Diaria-
mente Média 

(M) 

Medi-
ana 
(Md) 

z (p) 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Legumes na 
Sopa (antes) 
(n=18) 

0 
(0.0%) 

5 
(27.8%) 

7 
(38.9%) 6 (33.3%) 3.06 3.00 

-1.13 
(0.257) Legumes na 

Sopa (depois) 
(n=18) 

0 
(0.0%) 

7 
(38.9%) 

6 
(33.3%) 5 (27.8%) 2.89 3.00 

Legumes Cozi-
dos (antes) 
(n=18) 

0 
(0.0%) 

8 
(44.4%) 

8 
(44.4%) 2 (11.1%) 2.67 3.00 

-1.00 
(0.317) Legumes Cozi-

dos (depois) 
(n=18) 

0 
(0.0%) 

9 
(50.0%) 

7 
(38.9%) 2 (11.1%) 2.61 3.00 

Saladas (antes) 
(n=18) 

1 
(5.6%) 

5 
(27.8%) 

9 
(50.0%) 3 (16.7%) 2.78 3.00 0.00 

(1.000) Saladas (depois) 
(n=18) 

0 
(0.0%) 

7 
(38.9%) 

8 
(44.4%) 3 (16.7%) 2.78 3.00 
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• A frequência de consumo de frutas é mediana alta (alguma vez a sempre), tanto 

no momento antes (M=3.44, Md=4.00), como durante a pandemia (M=3.39, 

Md=4.00), sendo a diferença verificada nos consumos entre os momentos não 

significativa (z=-0.38, p=0.705).  

• Existe uma frequência de poucas vezes em que os participantes consumirem 

fruta em calda tanto antes da pandemia (M=1.58, Md=2.00), como durante 

(M=1.65, Md=2.00), sendo esta frequência de consumo semelhante entre os mo-

mentos antes e durante a pandemia (z=-1.00, p=0.317).  

• O consumo de fruta cozida é também pouco frequente, tanto antes da pandemia 

(M=1.61, Md=2.00), como durante (M=1.56, Md=2.00), não se verificando di-

ferenças significativas entre os momentos (z=-1.00, p=0.317).  
 
 
  

Tabela n.º 9 - Frequência de consumo de Frutas. 

Fonte: Questionário (tabela de construção própria). 

 

Frequência no consumo de AZEITE, ÓLEO, MANTEIGA E MARGARINA 

A frequência de consumo de azeite (z=0.00, p=1.000), Óleo (z=0.00, p=1.000) Manteiga 

(z=-1.41, p=0.157) e Margarina (z=0.00, p=1.000) mantem-se semelhante antes e durante a 

pandemia, notando-se uma tendência de consumo diário de azeite (antes- M=3.67, Md=4.00; 

Frequência con-
sumo de Fruta 
(antes e durante a 
pandemia) 

1-Nunca 
2-Pou-
cas ve-
zes 

3- Algu-
mas ve-
zes 

4-Diaria-
mente 

Mé-
dia 
(M) 

Medi-
ana 
(Md) 

z (p) 

n (%) n (%) n (%) n (%) 
Fruta Natural (an-
tes) (n=18) 

   0 
(0.0%) 

2 
(11.1%) 

6 
(33.3%) 

10 
(55.6%) 3.44 4.00 -0.38 

(0.705) Fruta Natural (du-
rante) (n=18) 0 (0.0%) 1 (5.6%) 9 

(50.0%) 8 (44.4%) 3.39 3.00 

Fruta em Calda 
(antes) (n=17) 

7 
(41.2%) 

10 
(58.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1.58 2.00 -1.00 

(0.317) Fruta em Calda 
(durante) (n=17) 

6 
(35.3%) 

11 
(64.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1.65 2.00 

Fruta Cozida (an-
tes) (n=18) 

8 
(44.4%) 

9 
(50.0%) 1 (5.6%) 0 (0.0%) 1.61 2.00 -1.00 

(0.317) Fruta Cozida (du-
rante) (n=18) 

9 
(50.0%) 

8 
(44.4%) 1 (5.6%) 0 (0.0%) 1.56 1.50 
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durante - M=3.67, Md=4.00), se consumir poucas vezes óleo (antes – M=1.94, Md=2.00; 

durante - M=1.94, Md=2.00), se consumir algumas vezes manteiga (antes – M=2.88, 

Md=3.00; durante – M=3.00, Md=3.00) e poucas a algumas vezes margarina (antes – 

M=2.33, Md=2.00; durante - M=2.33, Md=2.00),  como apresentados na tabela n.º 10.   

 

 
Tabela n.º 10 - Frequência no consumo de Azeite, óleo e gorduras. 

Fonte: Questionário (tabela de construção própria). 

 

Frequência do consumo de outros alimentos 
 

De acordo com a tabela n.º 11, é possível verificar que:  

• Existe uma tendência para os participantes consumirem com bastante frequência 

(algumas vezes e diariamente) bolos, quer antes (M=2.56, Md=3.00), quer du-

rante a pandemia (M=2.89, Md=3.00). Verificando-se um aumento no consumo 

de hidratos de carbono simples.  

Frequência con-
sumo de Azeite, 
óleo e gorduras 
(antes e durante 
da pandemia) 

1-
Nunca 

2-Pou-
cas ve-
zes 

3- Algu-
mas ve-
zes 

4-Diaria-
mente Média 

(M) 

Medi-
ana 
(Md) 

z (p) 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Azeite (antes) 
(n=18) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

6 
(33.3%) 

12 
(66.7%) 3.67 4.00 0.00 

(1.000) Azeite (durante) 
(n=18) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

6 
(33.3%) 

12 
(66.7%) 3.67 4.00 

Óleo (antes) 
(n=18) 

6 
(33.3%) 

8 
(44.4%) 

3 
(16.7%) 1 (5.6%) 1.94 2.00 0.00 

(1.000) Óleo (durante) 
(n=18) 

6 
(33.3%) 

8 
(44.4%) 

3 
(16.7%) 1 (5.6%) 1.94 2.00 

Manteiga (antes) 
(n=17) 

1 
(5.9%) 

5 
(29.4%) 

6 
(35.3%) 5 (29.4%) 2.88 3.00 -1.41 

(0.157) Manteiga (du-
rante) (n=17) 

1 
(5.9%) 

5 
(29.4%) 

6 
(35.3%) 6 (35.3%) 3.00 3.00 

Margarina (antes) 
(n=18) 

4 
(22.2%) 

6 
(33.3%) 

6 
(33.3%) 2 (11.1%) 2.33 2.00 0.00 

(1.000) Margarina (du-
rante) (n=18) 

4 
(22.2%) 

6 
(33.3%) 

6 
(33.3%) 2 (11.1%) 2.33 2.00 
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• Os participantes tendem a consumir algumas vezes bolachas, quer antes 

(M=2.78, Md=3.00), quer durante a pandemia (M=3.11, Md=3.00). Esta fre-

quência de consumo mantém-se semelhante nos dois períodos (z=-1.73, 

p=0.083).  

• A frequência do consumo de compotas mantém-se semelhante (poucas vezes), 

tanto antes (M=1.89, Md=2.00), como durante a pandemia (M=1.89, Md=2.00).   

 

 
Frequência 
consumo de 
outros alimen-

tos 
(antes e de-
pois da pan-
demia) 

1-Nunca 2-Poucas 
vezes 

3- Algu-
mas ve-
zes 

4-Diaria-
mente Mé-

dia 
(M) 

Medi-
ana 
(Md) 

z (p) 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Bolos (antes) 
(n=18) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 8 

(44.4%) 
10 

(55.6%) 2.56 3.00 -2.45 
(0.014) Bolos (du-

rante) (n=18) 0 (0.0%) 5 (27.8%) 10 
(55.6%) 3 (16.7%) 2.89 3.00 

Bolachas (an-
tes) (n=18) 0 (0.0%) 6 (33.3%) 10 

(55.6%) 2 (11.1%) 2.78 3.00 -1.90 
(0.058) Bolachas (du-

rante) (n=18) 0 (0.0%) 4 (22.2%) 8 
(44.4%) 6 (33.3%) 3.11 3.00 

Rebuçados 
(antes) (n=18) 

7 
(38.9%) 

10 
(55.6%) 1 (5.6%) 0 (0.0%) 1.67 2.00 

-1.73 
(0.083) Rebuçados 

(durante) 
(n=17) 

5 
(29.4%) 

10 
(58.8%) 

2 
(11.8%) 0 (0.0%) 1.83 2.00 

Compotas 
(antes) (n=18) 

6 
(33.3%) 8 (44.4%) 4 

(22.2%) 0 (0.0%) 1.89 2.00 
0.00 
(1.000) Compotas 

(durante) 
(n=18) 

6 
(33.3%) 8 (44.4%) 4 

(22.2%) 0 (0.0%) 1.89 2.00 

Tabela n.º  11 - Frequência no consumo de outros alimentos. 

Fonte: Questionário (tabela de construção própria).  

 

Frequência do consumo de bebidas 

No que concerne ao consumo de bebidas, os resultados obtidos na tabela n.º 12, apontam 

para:  
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• Tendência semelhante para uma frequência diária de consumo de água (z=-1.00, 

p=0.317), quer antes (M=4.00, Md=4.00), quer durante a pandemia (M=3.94, 

Md=4.00).  

• Tendência semelhante para uma frequência reduzida (poucas vezes) de consumo 

de sumo de frutas (z=-1.63, p=0.102), quer antes (M=2.50, Md=2.00), quer du-

rante a pandemia (M=2.29, Md=2.00), de consumo de refrigerantes (z=0.00, 

p=1.000), quer antes (M=2.22, Md=2.00), quer durante a pandemia (M=2.22, 

Md=2.00) e de vinho (z=-1.73, p=0.083), quer antes (M=1.67, Md=2.00), quer 

durante a pandemia (M=1.50, Md=2.00).  

• Tendência semelhante para uma frequência reduzida (nunca) de consumo de cer-

veja (z=-1.73, p=0.083), quer antes (M=1.44, Md=1.00), quer durante a pande-

mia (M=1.28, Md=1.00).  

• Tendência semelhante para uma frequência mediana (algumas vezes) de con-

sumo de café (z=-1.00, p=0.317), quer antes (M=3.06, Md=4.00), quer durante 

a pandemia (M=3.00, Md=4.00) e de consumo de chá (z=0.00, p=1.00), quer 

antes (M=3.11, Md=3.00), quer durante a pandemia (M=3.11, Md=3.00).  

 
 

Frequência con-
sumo de Bebidas 
(antes e durante a 
pandemia) 

1-
Nunca 

2-Pou-
cas ve-
zes 

3- Algu-
mas ve-
zes 

4-Diaria-
mente Mé-

dia 
(M) 

Medi-
ana 
(Md) 

z (p) 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Água (antes) 
(n=18) 

0 
(0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 18 

(100.0%) 4.00 4.00 -1.00 
(0.317) Água (durante) 

(n=18) 
0 

(0.0%) 0 (0.0%) 1 (5.6%) 17 
(94.4%) 3.94 4.00 

Sumos Naturais 
(antes) (n=18) 

0 
(0.0%) 

10 
(55.6%) 

7 
(38.9%) 1 (5.6%) 2.50 2.00 -1.63 

(0.102) Sumos Naturais 
(durante) (n=17) 

0 
(0.0%) 

12 
(70.6%) 

5 
(29.4%) 0 (0.0%) 2.29 2.00 

Refrigerantes (an-
tes) (n=18) 

4 
(22.2%) 

8 
(44.4%) 

4 
(22.2%) 2 (11.1%) 2.22 2.00 0.00 

(1.000) Refrigerantes (du-
rante) (n=18) 

5 
(27.8%) 

6 
(33.3%) 

5 
(27.8%) 2 (11.1%) 2.22 2.00 

Vinho (antes) 
(n=18) 

6 
(33.3%) 

12 
(66.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1.67 2.00 -1.73 

(0.083) 
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Tabela n.º 12 - Frequência no consumo de Bebidas. 

Fonte: Questionário (tabela de construção própria).  

 

Frequência do consumo de água  

No gráfico n.º 2, apresentamos os resultados relativos ao consumo de água por parte dos 

participantes. Podemos verificar que um número mais elevado dos participantes consome, 

pelos menos, um litro e meio de água (1,5 l – n=6, 33.33%; >1.5 L – n=5, 27.78%). Também 

foi possível verificar que exatamente metade dos participantes (n=9, 50.00%) afirmaram ter 

diminuído o consumo de água nos últimos 6 meses.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico n.º 2 - Frequência de consumo diário de Água. 

Fonte: Questionário (gráfico de construção própria). 

 

Vinho (durante) 
(n=18) 

9 
(50.0%) 

9 
(50.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1.50 1.50 

Cerveja (antes) 
(n=18) 

10 
(55.6%) 

8 
(44.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1.44 1.00 -1.73 

(0.083) Cerveja (durante) 
(n=18) 

13 
(72.2%) 

5 
(27.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1.28 1.00 

Café (antes) 
(n=18) 

4 
(22.2%) 

2 
(11.1%) 1 (5.6%) 11 

(61.1%) 3.06 4.00 -1.00 
(0.317) Café (durante) 

(n=18) 
4 

(22.2%) 
3 

(16.7%) 0 (0.0%) 11 
(61.1%) 3.00 4.00 

Chá (antes) 
(n=18) 

0 
(0.0%) 

5 
(27.8%) 

6 
(33.3%) 7 (38.9%) 3.11 3.00 0.00 

(1.000) Chá (durante) 
(n=18) 

0 
(0.0%) 

5 
(27.8%) 

6 
(33.3%) 7 (38.9%) 3.11 3.00 

2; 11,11%

5; 27,78% 6; 33,33% 5; 27,78%
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Frequência do consumo de FAST- FOOD 

Quanto ao consumo de fast food, os resultados obtidos e apresentados na tabela n.º 13 

revelaram, uma baixa frequência de consumo de hambúrgueres (poucas vezes) que se apre-

senta semelhante (z=-1.89, p=0.059) tanto antes da pandemia (M=2.12, Md=2.00), como 

durante (M=2.39, Md=2.00). Uma tendência para uma frequência de consumo (ainda que 

baixa – poucas vezes) de pizza, significativamente superior (z=-2.00, p=0.046) durante a 

pandemia (M=2.11, Md=2.00), em comparação com o momento antes da pandemia 

(M=1.88, Md=2.00). Assim como de consumo de batatas fritas semelhante (z=-0.58, 

p=0.564) antes da pandemia (M=2.39, Md=2.00) e durante da pandemia (M=2.44, 

Md=2.00).  

 
 

Tabela n.º 13 - Frequência de consumo de Fast food 

Fonte: Questionário (tabela de construção própria).  

 

Passamos a analisar os resultados relativos às várias formas de cozinhar, mediante a 

apresentação de frequências e percentagens de respostas.  

 

 
 

Frequência con-
sumo de Fast 

Food 
(antes e depois da 
pandemia) 

1-
Nunca 

2-Poucas 
vezes 

3- Algu-
mas ve-
zes 

4-Dia-
ria-
mente Média 

(M) 

Medi-
ana 
(Md) 

z (p) 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Hambúrgueres 
(antes) (n=17) 

0 
(0.0%) 

15 
(83.3%) 

2 
(11.1%) 

0 
(0.0%) 2.12 2.00 -1.89 

(0.05
9) Hambúrgueres 

(durante) (n=18) 
1 

(5.6%) 9 (50.0%) 8 
(44.4%) 

0 
(0.0%) 2.39 2.00 

Pizza (antes) 
(n=18) 

3 
(16.7%) 

13 
(72.2%) 1 (5.6%) 0 

(0.0%) 1.88 2.00 -2.00 
(0.04
6) Pizza (durante) 

(n=17) 
1 

(5.6%) 
14 

(77.8%) 
3 

(16.7%) 
0 

(0.0%) 2.11 2.00 

Batata Frita (an-
tes) (n=17) 

1 
(5.6%) 

10 
(55.6%) 

6 
(33.3%) 

1 
(5.6%) 2.39 2.00 -0.58 

(0.56
4) Batata Frita (du-

rante) (n=18) 
1 

(5.6%) 9 (50.0%) 7 
(38.9%) 

1 
(5.6%) 2.44 2.00 
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Formas de confeção de alimentos 

Conforme os resultados apresentados no gráfico n.º 3 é possível verificar-se que: A 

forma mais usada para cozinhar é o cozido, tanto no momento antes (n=15, 83.33%), como 

durante a pandemia (n=13, 72.22%). A 2ª forma mais utilizada é o grelhado, tanto no mo-

mento antes (n=6, 33.33%), como depois (n=8, 44.44%) e a 3ª forma mais utilizada é os 

alimentos assados, que se verifica quer no momento antes da pandemia (n=8, 44.44%), como 

durante (n=10, 55.56%).  
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Gráfico n.º 3 - Formas de confeção dos alimentos. 

Fonte: Questionário (gráfico de construção própria). 
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As 3 razões que influenciam as suas escolhas alimentares 

Como podemos verificar na tabela n.º 14, uma das razões mais identificadas pelos par-

ticipantes nas suas escolhas alimentares relacionam-se com o fator tempo para as confecio-

nar, mas procurando sempre ter em conta uma alimentação saudável. Podemos também iden-

tificar que um dos participantes não respondeu à questão.  

 

Tabela n.º 13 - Razões que influenciam as escolhas alimentares. 

Fonte: Questionário (tabela de construção própria). 

 

Realizada a análise dos resultados relativos aos hábitos de consumo alimentares, passa-

mos a analisar os resultados obtidos noutro tipo de hábitos, como por exemplo, a prática de 

atividade física que apresentamos de seguida.  

 

 1ª Razão 2ª Razão 3ª Razão 
A    
B Tempo Gosto pessoal Horário de trabalho 
C Controlo calorias  Fácil transporte Comida que não aquecida 
D Tempo Dependente da Tº ambiente  

E Controlo de Calorias Gosto pessoal  Alimentação Saudável 
F Má circulação De acordo com resultados 

analíticos 
Rapidez de confeção 
(Cansaço) 

G Peso (Controlo calorias) Bem-estar Saúde 
H Falta de tempo para adquirir 

alimentos  
Fome emocional Rapidez de confeção 

(Cansaço) 
I Alimentação Saudável Gosto pessoal Rapidez de confeção 

(Cansaço) 
J Alimentos Duráveis Energéticos Rapidez de confeção 

(Cansaço) 
K Tempo Clima Horário de trabalho 
L Humor Clima Horário de trabalho 
M Alimentação Saudável Fácil confeção  

N Tempo de confeção Intolerância Lactose Tempo para as refeições 
O Tempo   
P Controlo de Calorias Bem-estar Alimentação Saudável 
Q Facilidade de ingestão Rapidez de confeção Horário de trabalho 
R Alimentação Saudável Bem-estar Saúde 
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Prática de atividade física 

Relativamente à prática de atividade física, é possível concluir, pelo gráfico n.º 4, que 

uma parte dos participantes pratica atividade física atualmente (n=10, 55.56%), comparati-

vamente aos que referem não praticar (n=8, 44,44%) e paralelamente afirmam que a fre-

quência dessa prática é poucas vezes (n=7, 38.89%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico n.º 4 - Prática e frequência de atividade física. 

Fonte: Questionário (gráfico de construção própria).  

 

Necessidades de Intervenção  

Analisado a necessidade de orientação profissional na orientação alimentar, constamos 

que metade dos participantes afirmam necessitar de orientação para o seu regime alimentar 

(n=9, 50.00%) e paralelamente que apenas 2 (11.1%) afirma ter algum tipo de apoio profis-

sional.  

 
  

8; 
44,44%10; 

55,56%

Não Sim
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Gráfico n.º 5 - Necessidades de orientação profissional para regime alimentar. 

Fonte: Questionário (gráfico de construção própria). 

 

Em relação á questão sobre o tipo de intervenção na orientação alimentar os participan-

tes consideraram a intervenção mais adequada as consultas nutricionais periódicas (n=15, 

83.33%). 

Após a análise descritivas dos hábitos alimentares, prática de atividade física e identifi-

cação de necessidades e tipo de intervenções, passamos à avaliação dos antecedentes pesso-

ais.   

 
 
ANTECEDENTES PESSOAIS 

Consumo de tabaco 

O consumo de tabaco também foi outra das questões analisadas, o que nos permitiu 

concluir, de acordo com a gráfico n.º 6, que a maioria dos participantes não é fumador (n=14, 

77.78%).  

 
. 

8; 44,44%
9; 50,00%

1; 5,56%

Não Sim Não responde
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Gráfico n.º 6 - Consumo de tabaco  

Fonte: Questionário (gráfico de construção própria). 

 
 
 
Se sofre de alguma doença 

Conforme o gráfico n.º 7, podemos constatar que a maioria dos participantes não apre-

senta problemas de saúde (n=12, 66.67%). Por outro lado, verifica-se que 4 (22.22%) sofrem 

de hipertensão arterial, e que apenas 1 (5.56%) tem diabetes ou sofre de dislipidemia (n=1, 

5.56%).  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico n.º 7- Doenças diagnosticadas. 

Fonte: Questionário (gráfico de construção própria).  

 

 

 

14; 
77,78%

4; 22,22%

Não Sim

12; 66,67%1; 5,56%
4; 22,22%

1; 5,56%

Não tem Diabetes Hipertensão Arterial Colesterol Elevado
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Familiar diagnosticado com alguma doença 

Conforme o gráfico n.º 8, observa-se que metade dos participantes tem um pai, irmão 

ou filho diagnosticado com uma doença crónica (n=9, 50.00%), enquanto outros 5 (27.78%) 

tem um avô, tio ou primo com uma doença crónica diagnosticada. Apenas 4 (22.22%) refe-

riram que não tem familiares com alguma doença diagnosticada.  

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico n.º 8 - Doenças familiares diagnosticadas.  

Fonte: Questionário (gráfico de construção própria). 

 

 
Alterações intestinais e/ou urinárias 

De acordo com o gráfico n. 9, uma grande percentagem de participantes referiu ter so-

frido de alterações urinárias e intestinais (n=10, 55.56%).  

 

4; 22,22%

5; 27,78%

9; 50,00%

Não
Sim: Avós, tios, primos de 1º grau
Sim: Pais, irmãos, filhos
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Gráfico n.º 9 - Alterações intestinais e urinárias. 

Fonte: Questionário (gráfico de construção própria).  

 

Intolerância Alimentar ou Alergia 

De acordo com o gráfico n.º 10, a maioria dos participantes referiu não apresentar qual-

quer tipo de intolerância alimentar ou alergia (n=13, 72.22%). 

 
 

 
Gráfico n.º 10 - Intolerância alimentar ou alergias 

Fonte: Questionário (gráfico de construção própria). 

 

Em resumo a amostra é constituída por 18 participantes nos quais 83% são do sexo 

feminino, com faixa etária predominante em 33,3% entre os 30 e 39 anos. 50% da amostra, 

poucas vezes realizou as refeições do meio da tarde em comparação com o período antes da 

pandemia (33,3%). Durante a pandemia verificou-se uma tendência para um consumo diário 

mais frequente de pão, bolos, bolachas e rebuçados (55,6%) e 55,6% consumiu poucas vezes 

10; 
55,56%

8; 
44,44%

Não Sim

13; 
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5; 27,78%
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leguminosas em ambos os períodos. Referiram que as razões que mais influenciaram as suas 

escolhas alimentares foram: 25% rapidez na confeção atribuída ao cansaço, 13,64% a uma 

alimentação saudável, 9% ao controlo de calorias e horário de trabalho e 6,82% ao gosto 

pessoal, clima e bem-estar. Embora 56% da amostra refira prática de exercício físico, 

38,89% refere praticá-lo apenas algumas vezes. A nível de antecedentes pessoais, verificou-

se que a maior parte da amostra não é fumador, que 22,22% refere ter hipertensão arterial, 

5,56% refere ter diabetes e dislipidemia e 50% refere ter familiares de 1º grau com doenças 

cardiovasculares. 

 

 
2.6. IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS/ NECESSIDADES 

O diagnóstico da situação permite-nos identificar problemas e determinar as necessida-

des da amostra. Após a análise descritiva e relação entre as variáveis, foram identificados 

problemas que consideramos ser necessário a intervenção: 

ü Aumento de peso; 

ü Diminuição do número de refeições diárias (meio da manhã e tarde); 

ü Baixo consumo de Leguminosas; 

ü Ausência de planeamento das refeições (falta de tempo para preparar as refeições 

que leva a um aumento de consumo de fast food e escolhas alimentares menos 

saudáveis); 

ü Baixa frequência de exercício físico. 

 
 
 

 



 
 

61 
 

“Cuidar de quem cuida”  
Alimentação Saudável da equipa multiprofissional de duas UF do ACES Alentejo Central em período 
de Pandemia 
|  

3. DETERMINAÇÃO DE PRIORIDADES 

 A determinação de Prioridades é a segunda etapa do Planeamento de Saúde, que visa a 

tomada de decisão, procurando selecionar as prioridades baseadas nos problemas identifica-

dos e quais solucionar em primeiro lugar (Tavares, 1990).  Segundo o mesmo autor, existem 

duas etapas fundamentais, são elas: a definição de critérios de decisão e a estimativa e com-

paração dos problemas. Na definição de prioridades teve-se em consideração as prioridades 

e o tempo, tendo em conta os três critérios fundamentais: “a magnitude, caracterizando o 

problema na sua dimensão, a transcendência, valorizando as mortes por grupo e a vulnera-

bilidade, correspondendo à possibilidade de prevenção” (Tavares, 1990: 86).  

O método utilizado para a determinação de prioridades foi o método de grelha de aná-

lise. Esta técnica tem como base os seguintes critérios (Tavares, 1990): Importância do pro-

blema, a relação entre o problema e o fator de risco, e a capacidade técnica de resolver o 

problema e a exequibilidade do projeto ou intervenção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura n.º  3 - Grelha de análise. 

Fonte: Figura de construção própria (adaptado de Tavares, 1990) 

Importância do problema 

Relação do problema/fatores  
de risco 

Capacidade técnica de 
 intervir 

Exequibilidade  

Recomendações 
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Tabela n.º 14 - Grelha de análise aplicada aos problemas identificados. 

Fonte: Questionário (tabela de construção própria). 

 

De acordo com os resultados da grelha de análise, que podemos consultar na Tabela n.º 

15, obtiveram recomendação 1: os problemas de diminuição do número de refeições diárias; 

recomendação 2: os problemas de aumento do peso, baixo consumo de leguminosas e au-

sência de tempo para planeamento das refeições; na recomendação 4: os problemas de baixa 

frequência de exercício físico. Embora a capacidade de intervir e a exequibilidade se encon-

trem comprometidas pela disponibilidade atual da equipa, atribuímos a prioridade máxima 

aos mesmos, desenvolvendo assim um projeto de intervenção comunitária com a finalidade 

de conferir respostas às necessidades identificadas, assim que se reúnam condições e facul-

tando instrumentos que possam promover alterações saudáveis nos seus hábitos alimentares. 

 
 
 
 
 

Problema Aumento 
do Peso 

 
Diminuição 
do número 
de refeições 
diárias  

 
Baixo con-
sumo de Le-
guminosas 

Ausência de 
planeamento 
das refeições 

 
Baixa fre-
quência de 
exercício 
física 
 

Importância 
do Pro-
blema 

+ 
 
+ 

 
+ + + 

Relação 
Problema/ 
Fator(es) de 
risco 

+ + + + + 

Capacidade 
Técnica de 
Intervir 

+         + + + - 

Exequibili-
dade - + - - - 

Recomenda-
ção 2 1 2 2 4 
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4. DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS 

No Planeamento em Saúde, a definição de objetivos constitui a terceira etapa. Segundo 

Tavares (1990), os objetivos devem ser pertinentes, precisos, realizáveis e mensuráveis. Para 

a formulação dos mesmos englobamos 5 elementos fundamentais que são: a natureza da 

situação desejada, os critérios de sucesso/fracasso, população alvo e zona de aplicação do 

projeto e, por fim, o tempo em se que pretende atingir os mesmos (Tavares, 1990). 

Para o projeto define-se assim, os seguintes objetivos: 

Objetivo geral: 

Ø Contribuir para a promoção do autocuidado na realização de uma alimentação saudável 

na equipa multiprofissional de duas Unidades Funcionais do ACES AC em período de 

pandemia. 

Objetivos específicos: 

Ø Contribuir para a promoção do autocuidado na realização de uma alimentação saudável 

na equipa multiprofissional de duas Unidades Funcionais do ACES AC em período de 

pandemia. 

De acordo com os objetivos específicos, estabelecemos as seguintes metas: 

Metas: 

Ø Que 40% da equipa multiprofissional das duas UF do ACES AC assistam à ses-

são de Educação para a saúde sobre Alimentação Saudável na ETM; 

Ø Que 40% da equipa multiprofissional das duas UF assistam à seção de Divulga-

ção da sessão de Ginástica Laboral; 

Ø Que 40% da equipa multiprofissional das duas UF do ACES AC assistam à ses-

são de Divulgação do Plano de Treino 
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Ø Que 25% da equipa multiprofissional das duas UF do ACES AC se proponha a 

adotar pelo menos uma estratégia facilitadora na sua alimentação diária;  

Ø Que 25% da equipa multiprofissional das duas UF do ACES AC se proponha a 

iniciar algum exercício da ginástica Laboral apresentado 

Ø Que 25% da equipa multiprofissional das duas UF do ACES AC se proponha a 

iniciar algum exercício físico proposto ou atividade física 

Futuramente e face à manifestação da equipa multidisciplinar seria importante que o 

ACES AC e/ou as UF adotassem como meta, uma estratégia facilitadora de promoção de 

bem-estar à equipa multiprofissional, utilizando os recursos existentes como consultas com 

Nutricionista e Psicólogos para além de seções de educação para a saúde.  

 
 

4.1. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

A primeira limitação, durante o período de tempo em que decorreu o estudo, que cor-

responde ao diagnóstico da situação, prende-se ao facto do diagnóstico ter decorrido num 

período de pandemia, pelo que todos os recursos estão direcionados para o rastreio e combate 

à Pandemia. As 15 semanas em que decorreram o estágio foram limitadas pela disponibili-

dade e tempo, pela sobrecarga que este implicou, influenciaram a capacidade de reflexão 

para analise dos dados e conclusões, apesar da disponibilidade da equipa ser uma constante, 

o tempo disponível comprometeram em tempo útil todas as etapas do estudo. 

A segunda limitação, relacionou-se com a dificuldade em obter uma amostra mais signi-

ficativa face ao plano de contingência social e institucional assim como o período de tempo 

esperado para autorizações também limitou a aplicação do instrumento de colheita de dados 

em tempo útil. 

A terceira limitação sentida relacionou-se com a falta de estudos científicos atuais 

acerca desta temática direcionada aos profissionais de saúde. 
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5. SELEÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

Definidos os objetivos, a seleção de estratégias é uma etapa do Planeamento em Saúde, 

que permite estabelecer um conjunto de técnicas organizadas, para atingir os objetivos pro-

postos. A seleção de estratégias é uma etapa que apela à criatividade do grupo de planifica-

dores, “deve, contudo, incluir um conjunto de passos para a conceção seleção de estratégias 

a adotar” (Tavares, 1990: 145). As estratégias devem ser concebidas com base em 4 parâ-

metros: custos, obstáculos, pertinência, vantagens e inconveniências de cada estratégia (Ta-

vares 1990), e a definição de estratégias deve englobar os cuidados preventivos, os recursos, 

as modificações necessárias e estratégias potenciais.  

As estratégias potenciais consistem num “conjunto de técnicas de gestão ou operacio-

nais” (Imperatori & Giraldes, 1982: 66) que permitam eliminar os possíveis obstáculos à 

realização dos objetivos. “Uma boa revisão do que já foi feito em outros locais, relativamente 

aos problemas em causa, poderá contribuir para a construção de estratégias inovadoras” (Ta-

vares, 1990: 147). 

Neste espaço temporal em que decorreu o Projeto, a equipa multidisciplinar foi também 

mobilizada para o Plano Nacional de Vacinação Covid-19, assim como todos os profissio-

nais dos cuidados de saúde primários, sendo um dos potenciais obstáculos que dificultou a 

aplicação das estratégias e suas intervenções. 

No caso de os recursos não serem suficientes para executar todas as estratégias, é ne-

cessário selecionar as estratégias com maior potencial, tendo em conta os objetivos defini-

dos, o orçamento e outros obstáculos. É de senso comum que a mudança é sempre um dos 

obstáculos presentes na implementação de novas estratégias. “Para mudar é necessário for-

talecer umas e enfraquecer outras, de forma que as inovações sejam mais facilmente intro-

duzidas”. (Tavares, 1990: 148). Desta forma foram selecionadas as seguintes estratégias: 
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Estratégia 1 – Cooperação  

No desenvolvimento do projeto ressalva-se a participação e a disponibilidade dos pro-

fissionais que constituem as UCC do ACES AC, contribuindo com os conhecimentos e ex-

periência que possuem nos cuidados de saúde primários, sendo que os mesmos foram ele-

mentos conciliadores de apoio. O trabalho em equipa multidisciplinar é considerado como 

um dos fatores fundamentais para a satisfação dos profissionais, contudo uma prática refle-

tida não é apenas um saber fazer, como referido por Nunes (2018: 106) mas também uma 

reorganização ou um aprofundamento do conhecimento com consequências ao nível da ação. 

A saúde constrói-se no dia-a-dia, no trabalho, no “cuidado de cada um consigo mesmo e com 

os outros” (OMS, 1986: 3), na capacidade de tomar decisões, na abrangência do desenvol-

vimento e conhecimento pessoal e na assunção de um compromisso. A motivação “o con-

junto de forças energéticas que têm origem quer no indivíduo quer fora dele e que dão origem 

ao comportamento de trabalho, determinando a sua forma, direção, intensidade e duração” 

(Pender, 1998: 11), contribuindo para o sucesso do projeto independentemente do resultado 

das sessões realizadas. 

 

Estratégia 2 – Comunicação/Divulgação 

Comunicar é primordial em qualquer ação da saúde. Divulgar consiste na ação de tornar 

público, difundir ou anunciar. Um projeto em saúde para ter sucesso e a participação das 

pessoas a quem se dirige, necessita ser conhecido e a sua divulgação deve ser atraente/cha-

mativa. A “relação entre a imagem apresentada e o produto é, mais uma vez, quase inexis-

tente, mas o trabalho de persuasão parece ter êxito graças à provocação que se apresenta 

como princípio de comunicação” (Rieffel, 2003: 85). A apresentação da divulgação do pro-

jeto (Apêndice III) foi realizada a 10 de Junho de 2021, assim como o respetivo plano da 

sessão (Apêndice IV) via email com conhecimento à Sr.ª Diretora Executiva do ACES AC, 

aos coordenadores das UF envolvidas no projeto e aos participantes, nutricionista de uma 

UF e Mestre em Exercício Físico. Face ao período de pandemia e ao facto da carga horaria 

em que profissionais de saúde se encontram, optou-se por divulgar o projeto acima referido 

por via email, ponderando assim que a adesão e a participação dos mesmos se realizassem 

de forma mais assertiva e confortável para todas as partes. Ainda em contexto de Divulgação 



 
 

67 
 

“Cuidar de quem cuida”  
Alimentação Saudável da equipa multiprofissional de duas UF do ACES Alentejo Central em período 
de Pandemia 
|  
elaboramos um artigo (Apêndice V) apresentando os resultados do estudo para publicação 

numa revista científica ainda a definir.  

Estratégia 3 - Educação para a saúde  

A educação para a saúde foi uma das estratégias adotadas baseada no modelo de Nola 

Pender com o objetivo de contribuir para a promoção e autocuidado de uma alimentação 

saudável na equipa multiprofissional de duas Unidades Funcionais do ACES AC em período 

de pandemia.  

Na carta de Ottawa, a promoção da saúde é definida como “o processo que visa aumen-

tar a capacidade dos indivíduos e das comunidades para controlarem a sua saúde, no sentido 

de a melhorar” (Organização Mundial Saúde, 1986: 1).  

O Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública contribui 

para o “processo de capacitação de grupos e comunidades… com vista à consecução de pro-

jetos de saúde coletivos” (Regulamento n.º 428/2018 de 16 de julho da Ordem dos Enfer-

meiros), através de atividades educativas com a finalidade de consciencializar e modificar 

comportamentos, com o fim de adquirirem e manterem hábitos de saúde saudáveis. Capaci-

tar pressupõe o princípio da equidade, em que cada um recebe consoante a sua necessidade, 

porque não estão todos no mesmo patamar, nem nas mesmas circunstâncias, no entanto, o 

objetivo é diminuir as diferenças no estado de saúde de todos assegurando o acesso à infor-

mação, a oportunidades que permitam fazer escolhas mais saudáveis e isso implica controlar 

os fatores determinantes da sua saúde. Visto que não é possível separar as pessoas do seu 

meio-ambiente, o processo de capacitação e de promoção da saúde tem de incluir a prote-

ção/conservação dos recursos naturais e conceber condições de vida e trabalho seguras, es-

timulantes, satisfatórias e agradáveis.  

A sessão de Educação para a Saúde realizada no contexto do projeto em Apêndice VI e 

o respetivo plano de sessão em Apêndice VII, ocorreu no dia 28 de julho de 2021, via zoom 

(Apêndice VIII). Desta forma foi-nos possível realizar uma só sessão abrangendo um maior 

número de participantes. 
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Estratégia 4 – Exercício Físico 

A prática de exercício físico é a melhor para promover o bem-estar geral, para combater 

o sedentarismo, melhorar a circulação, melhorar a performance física, podendo refletir-se na 

diminuição das dores articulares, e contribuir para melhorar as complicações das doenças 

crónicas.  

Por questões de carga horária e indisponibilidade da equipa multidisciplinar para reali-

zação de intervenções neste item no âmbito do projeto, optou-se pela criação de estratégias 

que promovessem a atividade física e proporcionassem o bem-estar, em parceria com espe-

cialistas na área de atuação com a criação de instrumentos facilitadores apresentados em 

anexo com os respetivos planos de divulgação: Ginástica laboral no Apêndice IX e o Plano 

de treino em Apêndice X. Aguardamos o agendamento em plano de formação em serviço 

das duas UF do ACES AC da sessão de Ginástica Laboral, com plano de sessão elaborado 

em Apêndice XI. Todos os instrumentos facilitadores foram distribuídos pela equipa da ETM 

e por profissionais de saúde das UF envolvidas no projeto. 
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6. PREPARAÇÃO OPERACIONAL E INTERVENÇÃO 

A preparação da execução é a etapa do planeamento em saúde que mais pontos em co-

mum tem com as fases anteriores e com as posteriores. Segundo Imperatori & Giraldes, no 

planeamento em saúde, as suas fases estão ligadas à anterior e à posterior, pelo que é um 

processo contínuo e/ou retroativo. Estabelecido os programas, projetos e a respetiva aprova-

ção, deverá ficar expresso o quando, onde e como as atividades devem ser concretizadas, 

definindo o responsável que as dirige e/ou executa (Imperatori & Giraldes, 1982).   

Ressalvamos novamente que todo o processo de preparação, operacionalização e inter-

venção cumpriram com rigor todos os procedimentos éticos exigidos pela CES ARSA, que 

apresentamos no parecer em Anexo II. O plano das atividades, bem como a sua implemen-

tação, foram debatidas com a Enfermeira Supervisora em reuniões pontuais que permitiram 

o esclarecimento de dúvidas, bem como a planificação das atividades durante o decorrer do 

projeto.  

 

 
Tabela n.º  15 - Revisão das estratégias e dos objetivos. 

Fonte: Tabela de construção própria. 

Parâmetro Ponto de situa-
ção 

 
Projeto de saúde Validado 

 
Parcerias Validado 

Equipa multiprofissional de 2 UF do ACES AC   Disponível 
 
Plano de Formação das sessões de educação para a saúde Elaborado 

 
População- Alvo Definido 

 
      Espaço Físico e apresentação as sessões de educação para a 

saúde 
Definido 

 
Publicitação Disponível 

 
Indicador de execução (reuniões) Validado 
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Na apresentação desta etapa foram elaboradas tabelas para cada estratégia selecionada 

com as respetivas atividades: 
 
ATIVIDA-
DES 

QUEM QUANDO ONDE COMO RECURSOS 

Apresentação 
do projeto 
dirigida aos 
coordenado-
res das UF, 
USP e ACES 

AC  

Mestranda  
Enf.ª Supervi-
sora 
Responsáveis 
da UF 

Junho 2021 Via email Reunião 
 
Método  
expositivo  

Computador 

Apresentação 
do projeto 
dirigida à 
equipa multi-
disciplinar de 
2 UF do Aces 

AC  

Mestranda  
Enf.ª Supervi-
sora 
Coordenado-
res das UF 

Junho 2021 Via email Método  
expositivo  

Computador 

Apresentação 
do projeto 
dirigida à Nu-
tricionista de 
uma UF, 

Enf.º Especia-
lista de Rea-
bilitação e 
Mestre em 
Exercício  
Físico 

Mestranda  
Enf.ª Supervi-
sora 
 

Junho e Julho 
2021 

Via email Método  
expositivo 

Computador 

Tabela n.º  16 - Estratégia 1 e 2 – Cooperação e Comunicação/Divulgação. 

Fonte: Tabela de construção própria. 

 

A divulgação do projeto nas Instituições foi realizada inicialmente por contacto pessoal 

com a equipa multiprofissional durante os períodos de estágio e durante o desenvolvimento 

do trabalho programado e posteriormente via email como referido anteriormente. 

A Nutricionista efetua um papel primordial na capacitação para a mudança de compor-

tamentos. De acordo com a associação dos dietistas do Canadá (2009), o profissional da 

dietética reúne as competências para promover comportamentos saudáveis tendo como pano 

de fundo o local de trabalho. Contudo não nos foi possível estabelecer uma participação de 

uma Nutricionista por se encontrar ausente. 
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ATIVIDA-
DES 

QUEM QUANDO ONDE COMO RECURSOS 

Realização de 
sessão de 

educação para 
a saúde sobre 
hábitos ali-
mentares sau-
dáveis 

Mestranda  
Enf.ª Supervi-
sora 
Equipa multi-
profissional de 
2 UF 
 
 

Julho 2021 
 
 

Via zoom 
 
 

Método  
expositivo  
 
Dinâmica de 
grupo 

Computador 
Checklist  
 
 
Panfletos  
 
Flyers 

Tabela n.º  17 - Estratégia 3 – Educação para a Saúde. 

Fonte: Tabela de construção própria. 

 

A escolha de um Enf.º Especialista em Reabilitação deveu-se ao fato de nas suas com-

petências específicas desenvolver atividades que permitem maximizar a funcionalidade de-

senvolvendo as capacidades pessoais, assim como conceber “planos de intervenção com o 

propósito de promover capacidades adaptativas com vista ao auto controlo e autocuidado” 

(OE, 2018: 1) Por sua vez a escolha de um Mestre em exercício físico deveu-se ao facto de 

ser um profissional com conhecimentos teórico-práticos sobre a metodologia de treino de 

acordo com as características da população no sentido de melhorar a saúde e bem-estar. 

 

Tabela n.º 18 - Estratégia 4 – Exercício Físico. 

Fonte: Tabela de construção própria. 

 

ATIVIDA-
DES 

QUEM QUANDO ONDE COMO RECURSOS 

Divulgação de 
Plano de 

treino em ses-
são de EPS 

Mestranda  
Enf.ª Supervi-
sora 
Mestre em 
exercício físico 

Julho 2021 
 
 

Via zoom Método  
expositivo 
Flyer  

Computador  
 
Flyer 

Divulgação 
em sessão de 
EPS sobre 
exercícios a 
adotar durante 
o período de 
trabalho 

Mestranda  
Enf.ª Supervi-
sora 
Enf.ª Especia-
lista em Reabi-
litação 

Julho 2021 
 
Com data a de-
finir para a re-
alização da 
sessão de Gi-
nástica Labo-
ral 

Via zoom 
 
A definir 

Método  
expositivo  
 
Dinâmica de 
grupo 

Computador  
 
Panfleto 
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No problema identificado como “Necessidade de consultas de Nutrição periódicas”, não 

foi planeada nenhuma intervenção, contudo, face aos resultados encontrados considera-se 

que existem, no ACES AC e nas UF, recursos que com uma intervenção organizacional 

poderiam resolver esta necessidade a curto/médio prazo e que tende a promover o bem-estar 

e a saúde dos seus trabalhadores com percussão prevista a nível: redução dos custos com 

saúde dos trabalhadores, redução no absentismo, satisfação dos trabalhadores e ambiente 

favorável á pratica profissional.  

 

 
6.1. PREVISÃO DE RECURSOS E CUSTOS  

 No desenvolvimento de um projeto é necessário o prognóstico de recursos a utilizar 

pois, sem o mesmo, a implementação torna-se difícil. Contudo recorreu-se a recursos huma-

nos já existentes nas Instituições, estimando-se apenas custos relacionados com unidades. 

Apresentamos a descrição dos recursos necessários na tabela 20 estimando um custo mone-

tário. Todos os custos foram suportados pela Mestranda. 
 

Tabela n.º 19 - Cálculo do custo total das estratégias. 

Fonte: Tabela de construção própria. 

 
 
 
 
 

RECURSOS DESCRIÇÃO ESTIMATIVA DE CUSTO 
Recursos Humanos Mestranda 

Enfermeira Supervisora 
Nutricionista de uma UF 

Enf.º. Especialista em Reabili-
tação 

Mestre em Exercício e Saúde 

1000€ 

Recursos Materiais Computador 
Fotocopias 
Envelopes 
Tinteiros 

Panfletos Informativos 
Carrinha da UCC 

Veículo da Mestranda 
Combustível 

1000€ 

Recursos Físicos Instalações das UF 250€ 
Custo total  2500€ 
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6.2 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Os cronogramas são de extrema importância para o planeamento e organização das ati-

vidades pois, através dos mesmos, temos “a possibilidade de visualizar conjuntamente as 

diferentes tarefas ou atividades que integram o projeto, informando-nos na fase preparatória, 

da acumulação ou distribuição de tarefas em determinados períodos e durante a execução, 

do atraso e do avanço existente na realização” (Imperatori & Giraldes, 1982: 121). 
 

Tabela n.º 20 - Cronograma de atividades.  

Fonte: Tabela de construção própria. 

 

6.3. FOLLOW-UP DO PROJETO  

Na implementação de um projeto é necessário o acompanhamento, de forma a proceder 

às alterações e reajustes necessários com a finalidade de alcançar os objetivos definidos. No 

período de implementação do projeto, a necessidade de adaptação foi uma constante, relaci-

onando com o fator tempo que afeta a disponibilidade, pois os horários de trabalho dos par-

ticipantes eram diversificados, a carga horária de trabalho da equipa multiprofissional das 2 

UF era, inicialmente, lançada diariamente às 8h e, alternadamente, a equipa foi mobilizada 

para o plano de vacinação em 2 turnos diários (8 às 15h30 e das 15h30 às 22h), comprome-

tendo horários e datas de algumas das atividades planeadas e a participação dos profissionais 

envolvidos. Existiu também a necessidade de reformularmos algumas atividades, de modo a 

ser possível alcançar objetivos delineados, como recorrer a recursos humanos inseridos nas 

UF (Nutricionista e Enf.º Especialista em Reabilitação), no sentido de contribuírem para o 

       2021 
 MESES 

             
ACTIVIDADES 

 
Maio 

 
Junho 

 
Julho 

Diagnóstico de situação    
Determinação de prioridades    
Fixação de objetivos    
Seleção de estratégias    
Preparação operacional    
Divulgação do projeto e apresentação de resultados      
Sessão de educação para a saúde     
Sessão de educação para a saúde     
Avaliação do Projeto    
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seguimento do projeto e intervenção mais direcionados às necessidades identificadas. Nas 

reformulações, existiu o critério estipulado ao nível dos recursos e custos, que se encontra-

vam anteriormente estipulados em relação ao seguimento do projeto. 

Prevendo que o projeto é exequível apenas comprometido pela capacidade de intervir 

em tempo útil num período de combate à pandemia Covid-19, na qual todos os profissionais 

de saúde estão mobilizados para dar resposta, propomos que o mesmo tenha acompanha-

mento através da enfermeira Supervisora do projeto, do Enf.º Especialista em Reabilitação 

e/ou da equipa multidisciplinar da UCC, uma vez que a mestranda não desempenha funções 

na instituição, replicando e/ou melhorando o projeto a todas as UF do ACES AC, contribu-

indo para obtenção de ganhos em saúde e prevenção de doenças crónicas nos profissionais 

de saúde.   
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7. MONOTORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO  

 De acordo com Tavares (1990), a avaliação permite que os objetivos e as estratégias se 

confiram de modo a se adequarem. A avaliação é a última etapa do processo do planeamento 

em saúde e “a finalidade da mesma é melhorar os programas e orientar a distribuição de 

recursos a partir das informações dadas pela experiência, e não só justificar atividades ou 

identificar insuficiências como frequentemente acontece” (Imperatori & Giraldes, 1982: 

128). 

Inerente à avaliação, surgem os indicadores como instrumentos de medida das variações 

que podem ser de resultado e de execução (Tavares, 1990). Inicialmente apresentamos, na 

tabela n.º 22, a descrição dos indicadores de avaliação referentes às atividades realizadas 

para a implementação do projeto. Como é possível observar, na tabela n.º 22, os objetivos 

foram atingidos e alguns superados. 
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Tabela n.º 21 - Indicadores de Resultados. 

Fonte: Tabela de construção própria. 

 

Na tabela n.º 23 é possível consultar os indicadores de resultado, assim como a avaliação 

que foi efetuada aos objetivos específicos e metas.  

 

Objetivos específicos Metas Indicadores de re-
sultado 

Resultado/ Avalia-
ção 

Alertar a equipa multi-
profissional para o au-
tocuidado e promoção 
de uma alimentação 
saudável; 

 

Que 40% da equipa 
multiprofissional das 
duas UF do ACES AC 
assistam à seção de 
Educação para a saúde 
sobre Alimentação 
Saudável na ETM 

15 participantes que 
assistiram à sessão 

EPS/ 
30 participantes con-
vidados para a sessão 

x100% 

Atingido 
 

50% dos participantes 
dos participantes con-
vidados assistiram à 
sessão 

Promover instrumen-
tos facilitadores para 
escolhas alimentares 
mais saudáveis; 

 

Que 25% da equipa 
multiprofissional das 
duas UF do ACES AC 
se proponha a adotar 
pelo menos uma estra-
tégia facilitadora na 
sua alimentação diária 

15 participantes que 
se propõem a adotar 
uma estratégia na sua 
alimentação diária / 
15 participantes que 
assistiram à sessão 
EPS x 100% 

Atingido 
 

100% dos participan-
tes propõem-se a ado-
tar uma estratégia na 
sua alimentação diá-
ria 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO NAS INSTITUIÇÕES 

METAS 
INDICADORES 

AVALIAÇÃO 

Que 75% dos responsáveis 
das instituições envolvidas te-
nham conhecimento do pro-

jeto 

3 responsáveis atribuíram pa-
recer favorável para a realiza-
ção do projeto/ 4 emails envi-
ados aos responsáveis das ins-

tituições X100% 

 
75% 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO Á EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE 2 UF DO 
ACES AC 

METAS 
INDICADORES 

AVALIAÇÃO 

Que 80% da equipa multipro-
fissional de 2 UF tenham co-
nhecimento do projeto 

 
19 elementos a quem foi apre-
sentado o projeto/20 total de 
elementos da equipa multipro-

fissional X100% 

 
95% 
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Sensibilizar a equipa 
para a importância do 
exercício físico 

Que 25% da equipa 
multiprofissional das 
duas UF do ACES AC 
se proponha a iniciar 
algum exercício da gi-
nástica Laboral  
 
Que 25% da equipa 
multiprofissional das 
duas UF do ACES AC 
se proponha a iniciar 
algum exercício físico 
proposto ou atividade 
física 

 

15 participantes que 
se propõem a adotar 
algum exercício de 
ginástica laboral / 15 
participantes que as-
sistiram à sessão EPS 

x 100% 
 
 

8 participantes 
Propõem se a iniciar 
alguma atividade fí-
sica/ 15 participantes 
que assistiram à ses-
são EPS x 100% 

Atingido 
 

100% dos participan-
tes propõem-se a ado-
tar alguns exercícios 
de ginástica laboral  
 
 

Atingido 
 

53,33% dos partici-
pantes propõem-se a 
iniciar alguma ativi-
dade física 

Tabela n.º 22 - Indicadores de Resultados. 

Fonte: Tabela de construção própria. 

 

Consultando a tabela n.º 23, podemos verificar baseado nas avaliações que a totalidade 

dos objetivos específicos foram atingidos assim como as metas propostas, pois face às con-

dicionantes da carga horária de trabalho e disponibilidade dos participantes, estas foram as 

intervenções possíveis de realizar num período considerado adverso para a maior parte dos 

profissionais de saúde.  

Para o objetivo específico “Habilitar a equipa multiprofissional para o autocuidado e 

promoção de uma alimentação saudável”, poderá ser replicada uma avaliação pela Enf.ª Su-

pervisora dando assim continuidade ao projeto, com a aplicação de um questionário direci-

onado aos hábitos alimentares e frequência das refeições.  

Em relação ao objetivo específico “Promover instrumentos facilitadores para escolhas 

alimentares mais saudáveis” a avaliação baseou-se no número de estratégias que os partici-

pantes se proponham a adotar referenciadas na checklist distribuídas pelas UF, podendo ser 

o mesmo instrumento utilizado para que cada um identifique o número de estratégias que 

adotou, acreditando que este instrumento crie o seu impacto a curto/médio prazo na saúde 

da equipa. Pois a checlist foi elaborada de forma a poder ser colocada em pontos estratégicos 

no momento de preparação da alimentação para levar para o trabalho (frigorifico) e foram 

colocadas nas UF em locais estratégicos na copa, servido como um instrumento de auxiliar 

de memoria.  
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Contudo, no objetivo específico “Sensibilizar a equipa para a importância do exercício 

físico”, foram facultados dois instrumentos, um panfleto com 10 exercícios que podem exe-

cutar no local de trabalho e um Flyer com um plano de treino com exercícios físicos elabo-

rado por um Mestre em exercício físico, no sentido de estimular a equipa na realização de 

exercícios em casa ou a caminhar, abrangendo assim os momentos disponíveis para realiza-

rem exercícios e promoverem o bem-estar. Prevê-se ainda que a seção de Ginástica Laboral 

para sensibilização da importância do exercício físico e bem-estar, seja agendada no plano 

de formação da UF segundo o plano de formação e realizada pelo Enf.º Especialista em 

Reabilitação com avaliação posterior.  

É importante referir que a equipa multiprofissional de 2 UF do ACES AC foi criada para 

responder às necessidades da pandemia, podendo, a qualquer momento, ser dissolvida ou 

que os elementos que a constituem sejam mobilizados para outras funções e/ou transferidos 

para outras instituições, dificultando a avaliação dos objetivos.  

No final da sessão de educação para a saúde, para avaliarmos o grau de satisfação dos 

participantes e as metas a alcançar foi aplicado um questionário de avaliação de sessão pro-

tocolado por uma UF na avaliação da formação em serviço, em Apêndice XII, cujos resul-

tados são apresentados na tabela n.º 24, face aos resultados, considero que ficaram satisfei-

tos, exceto em relação à adesão da prática de exercício físico.  
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Avaliação de sessão de EPS 
Questões Respostas N.º % 

Os objetivos da sessão foram claros? Sim  15  100 
Não     

Os temas apresentados foram claros? Sim  15  100 
Não     

Considera que os temas abordados  
foram interessantes? 

Sim  15  100 
Não     

Considera os temas de interesse para si? Sim  13  86,6 
Não  2  13,3 

Considera que a apresentação foi clara? Sim  15  100 
Não     

Considera que a sessão foi útil? Sim  15  100 
Não     

A sessão esclareceu dúvidas? Sim  15  100 
Não     

Considera que o meio utilizado foi adequado para a sessão? Sim  15  100 
Não     

Considera que a sessão ajuda a melhorar os seus hábitos? Sim  13  86,6 
Não  2  13,3 

A sessão contribuiu para adotar novas estratégias? Sim  15  100 
Não     

Propõe-se a adotar pelo menos 1 estratégia apresentada na sua alimentação 
diária? 

Sim  15  100 
Não     

Propõe-se a iniciar algum exercício da ginástica Laboral apresentado? Sim  15  100 
Não     

Propõe-se a iniciar algum exercício físico proposto ou atividade física? Sim  8  53,3 
Não  7  46,6 

Gostaria de ter tido mais formação neste tema? Sim  15  100 
Não     

Total:  15  100 
Tabela n.º 23 - Avaliação da sessão EPS  

Fonte: Tabela de construção própria.
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8. ANÁLISE DE COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS 

 

O Mestrado em Enfermagem em Associação na área de especialização em enfermagem 

comunitária e de saúde pública contempla dois momentos de estágio, tendo como objetivo 

que os mestrandos adquiram competências comuns e especificas de especialistas em enfer-

magem comunitária e de saúde pública. Pelo que é importante refletir acerca das competên-

cias desenvolvidas que concebem a obtenção do grau de mestre em enfermagem assim como 

o título de especialista em enfermagem comunitária e de saúde pública. Desta forma iremos 

apresentar a forma de participação da mestranda nas atividades e projetos que decorriam 

numa UF do ACES AC, nos períodos que compreendem os Estágios. Esta participação per-

mitiu adquirir e aprofundar os seus conhecimentos acerca dos cuidados de saúde primários, 

enfermagem comunitária e de saúde pública. Embora o funcionamento das UF dos ACES 

AC se encontrem restruturados e que as diversas áreas de atuação e projetos não se encon-

trem operacionais, o período pandémico foi enriquecedor com impacto na atuação da saúde 

pública.  

 

 
8.1. COMPETÊNCIAS COMUNS DOS ENFERMEIROS ESPECIALISTAS. 

As competências comuns do enfermeiro especialista dividem-se em quatro domínios: 

responsabilidade profissional, ética e legal, melhoria contínua da qualidade, gestão de cui-

dados, desenvolvimento das aprendizagens profissionais (Regulamento n.º 140/2019 de 6 de 

fevereiro da Ordem dos Enfermeiros). 

 

Competências do domínio da responsabilidade profissional, ética e legal 

 “a) Desenvolve uma prática profissional, ética e legal, na área de especialidade, agindo 

de acordo com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia profissional; 
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 b) Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as responsabilida-

des profissionais” (Regulamento n.º 140/2019 de 6 de fevereiro da Ordem dos Enfermeiros).  

A Mestranda no decorrer dos estágios, exerceu a sua atividade, respeitando os princípios 

éticos e deontológicos da profissão bem como ao longo de todo o planeamento e do diag-

nóstico da situação, assim como cumpriu todas as normas de atuação nas atividades desen-

volvidas. Foram respeitadas e adotadas todas as considerações éticas inerentes. O projeto, 

teve o parecer favorável e aprovação, como já referido, de acordo com a norma da CES 

ARSA assim como por parte da comissão de ética do Instituto Politécnico de Beja, seguindo 

os pressupostos éticos e autorizações apresentadas neste relatório, salvaguardando o anoni-

mato dos participantes e entidades envolvidas no projeto. 

 

Competências do domínio da melhoria contínua da qualidade  

“a) Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas estra-

tégicas institucionais na área da governação clínica;  

b) Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria 

contínua; 

 c) Garante um ambiente terapêutico e seguro (Regulamento n.º 140/2019 de 6 de feve-

reiro da Ordem dos Enfermeiros).”  

Relativamente ao domínio referido anteriormente, consideramos que o presente projeto 

contribuiu para o desenvolvimento da qualidade dos serviços prestados pela UCC, tendo a 

mesma concorrido ao 14.ª Edição de Prémios de Boas Práticas em Saúde, na qual a Mes-

tranda pode participar na elaboração. Para o planeamento e execução das atividades, foi ne-

cessário consultar todas as atualizações de procedimentos assim como as normas das DGS, 

para que as intervenções fossem corretamente uniformizadas.  

A mestranda baseou a sua prática baseada na evidência científica, recorrendo a pesquisa 

bibliográfica na busca da melhor prática, ao longo dos estágios, e nos períodos de colabora-

ção com os profissionais de saúde da UCC. 
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Ao longo dos estágios, a mestranda não teve oportunidade de participar em grande parte 

das atividades de alguns projetos implementados pela ARS Alentejo, por se encontrarem 

inativos neste período de pandemia, contudo teve a oportunidade de conhecer vários projetos 

implementados pela Saúde Escolar e que abrangem várias fases escolares da criança até ao 

adolescente. Durante os estágios a Mestranda teve também a oportunidade de participar na 

Equipa de Coordenação Local (ECL), tendo contacto com as escalas de avaliação utilizadas 

para avaliação dos casos que aguardam admissão na Rede Nacional de Cuidados Continua-

dos Integrados (RNCCI) e assim como a atribuição do tipo de Instituição da Rede que mais 

se adapta dessa mesma avaliação e de acordo com as vagas e situação do utente/família.  No 

âmbito da RNCCI, a mestranda teve a oportunidade de realizar com a equipa da ECCI, do-

micílios assim como nas reuniões de avaliação das intervenções necessárias dos casos que 

prestam cuidados, utilizam plano de cuidados com linguagem CIPE e cada situação de 

acordo com a área de atuação, de acordo com uma escala de avaliação (feridas, graus de 

dependência).  

A mestranda, participou ainda no planeamento de uma atividade sobre os equipamentos 

de proteção individual, solicitada por uma Instituição à UCC, aprovada pela coordenação da 

UCC, supervisora e orientadora, mas a mesma não foi realizada, por motivos de incompati-

bilidades de agendamento entre a Instituição e a UCC. 

No decorrer dos estágios, a mestranda desenvolveu atividades com a ETM, em contexto 

domiciliário e em contexto de grupos, assim como teve oportunidade de participar no plano 

de vacinação da população contra a COVID 19. Salienta-se que no trabalho desenvolvido 

em toda a sua abrangência e em todas as atividades decorrentes do projeto, foi tido em conta 

a gestão do risco a manutenção de um ambiente seguro, prevenção de acidentes decorrentes 

da prática de cuidados.  

 

Competências do domínio da gestão de cuidados 

“a) Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a articula-

ção na equipa de saúde;  



 
 

83 
 

“Cuidar de quem cuida”  
Alimentação Saudável da equipa multiprofissional de duas UF do ACES Alentejo Central em período 
de Pandemia 
|  
b) Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a ga-

rantia da qualidade dos cuidados (Regulamento n.º 140/2019 de 6 de fevereiro da Ordem dos 

Enfermeiros).”  

De modo a adquirir a competência no domínio acima referido, foi dada a oportunidade 

de acompanhamento e observação com a enfermeira coordenadora da UCC e com a enfer-

meira supervisora, responsável pela coordenação da ETM desempenhando a mesmas fun-

ções na ETM.  

Para uma gestão eficiente dos cuidados é necessário reconhecer as necessidades indivi-

duais, as limitações e divergências existentes na equipa, bem como a correlação de papéis.  

O projeto foi implementação sob supervisão, identificando os recursos humanos e ma-

teriais disponíveis, otimizando a implementação de acordo com a capacidade de resposta da 

equipa no decorrer das atividades.  

Ao longo das mesmas existiu ainda a necessidade de adaptação do estilo de liderança 

de acordo com os participantes, pelo que se considera adquirida a competência.  

 

Competências do domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais.  

“a) Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade;  

b) Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica (Regulamento n.º 

140/2019 de 6 de fevereiro da Ordem dos Enfermeiros).”  

No decorrer dos estágios a Mestranda sentiu algumas dificuldades na relação terapêutica 

principalmente quando os utentes alvo de intervenções eram crianças, contribuindo os está-

gios para uma visão geral da comunidade onde se encontra inserida contribuindo para o 

crescimento das competências e da comunicação assertiva.  

Desenvolver cuidados na comunidade e muitas vezes em contexto domiciliário possibi-

litou o desenvolvimento da compreensão da pessoa/família em todas as suas dimensões ho-

lísticas. 
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A avaliação dos estágios contemplou uma revisão integrativa da literatura e a elaboração 

de um artigo científico, os quais obrigaram a mestranda a uma exaustiva pesquisa bibliográ-

fica baseada na evidência científica e fundamentação, para o desenvolvimento do projeto e 

atividades realizadas. Pretendemos que o artigo científico, baseado na investigação realizada 

seja divulgado através de uma revista científica encontrando-se em retificações finais.  

 

8.2. COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM EN-

FERMAGEM COMUNITÁRIA E DE SAÚDE PÚBLICA 

As alterações a nível demográfico, bem como o aumento das doenças crónicas ao longo 

dos últimos anos, levam ao aparecimento de novas necessidades de saúde, o que reforça o 

papel determinante dos cuidados de saúde primários. Deste modo, a enfermagem comunitá-

ria e de saúde pública tem o seu enfoque na comunidade e o enfermeiro especialista nesta 

área deve ter capacidade para responder às diversas necessidades dos indivíduos ao longo 

do seu ciclo vital, de modo a obter ganhos em saúde. Existem quatro competências especí-

ficas atribuídas ao enfermeiro especialista em enfermagem comunitária e de saúde pública, 

descritas no Regulamento n.º 428/2018, inserido no Diário da República, 2.ª série — N.º 135 

de 16 de julho de 2018 sobre as quais se refletirá seguidamente:  

 

Estabelece, com base na metodologia do Planeamento em saúde, a avaliação do 

estado de saúde de uma comunidade. 

 A elaboração do projeto de intervenção comunitária “Cuidar de quem cuida – Alimen-

tação saudável da equipa multiprofissional de duas UF do ACES AC”, seguiu a metodologia 

do planeamento em saúde. No estágio I, foi identificado o problema, estabelecido a popula-

ção alvo, selecionado a amostra por conveniência. Por questões de dificuldade de respostas 

atempadas das Instituições envolvidas no projeto só foi possível no estágio Final o diagnós-

tico da situação de saúde e identificação das necessidades. Após identificadas as necessida-

des, aplicou-se a grelha de analise e definiu-se prioridades. Posteriormente definiu-se os 

objetivos a atingir assim como as respetivas estratégias. Com o intuito de potencializar as 

atividades a desenvolver com impacto nos participantes e com ganhos para a saúde, foram 

convidados profissionais de saúde (Nutricionista, Enf.ª Especialista em Reabilitação e um 
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Mestre em exercício e saúde), tendo em consideração os recursos humanos e materiais dis-

poníveis e adequados aos períodos de pandemia e de restrições sociais. A avaliação do pro-

jeto foi realizada através dos indicadores estabelecidos previamente.  

 

Contribui para o processo de capacitação de grupos e comunidades.  

O do projeto de intervenção comunitária realizado contribuiu para o desenvolvimento 

desta competência que possibilitou liderar, sensibilizar os participantes, bem como as duas 

UF do ACES AC. 

Através da sessão de educação para a saúde, com base no Modelo da promoção da Saúde 

de Nola Pender, foi possível uma maior capacitação individual e de grupo. 

No Estágio Final, a mestranda, numa sessão de educação para a saúde, sobre o tema 

alimentação saudável, na qual apresentou os resultados do estudo realizado e, simultanea-

mente, divulgou as sessões que por questões de logística e de tempo não foram possíveis de 

realizar. Contudo uma das sessões divulgadas encontra-se em homologação na formação em 

serviço de uma UF, com sendo o formador um dos parceiros do projeto, dando assim viabi-

lidade e continuidade às intervenções.  

Salienta-se ainda que no decorrer dos estágios e no âmbito da prática que envolveram 

várias faixas etárias a mestranda consciencializou-se do nível de Literacia da comunidade, 

necessitando a comunidade de várias intervenções.  

 

Integra a coordenação dos programas de saúde de âmbito comunitário e na conse-

cução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde.  

Sendo a alimentação saudável da população uma preocupação da Entidades reguladoras 

da Saúde a nível mundial e nacional com implementação de várias estratégias no sentido de 

alterar os comportamentos menos saudáveis da população e o objetivo geral do projeto - 

Contribuir para a promoção do autocuidado na realização de uma alimentação saudável na 

equipa multiprofissional de duas Unidades Funcionais do ACES AC em período de pande-

mia. Desta forma este projeto, não só engloba os objetivos do Plano Nacional de Saúde como 
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salienta a necessidade de intervenção da Saúde Publica e Saúde Ocupacional aos grupos de 

profissionais em períodos adversos. 

Espera-se que atividades desenvolvidas e os instrumentos facultados neste projeto, de-

sencadeiem mudanças de comportamento nos participantes, melhorando a sua saúde e bem-

estar, diminuindo risco de desenvolvimento de doenças cronicas com impacto na incapaci-

dade laboral revertendo os riscos em ganhos em saúde, objetivado pelo Plano Nacional de 

Saúde e melhorando a produtividade. 

 

Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico.  

A aquisição desta competência no decorrer do diagnóstico da situação de saúde, pois o 

mesmo comtempla pesquisa de dados sociodemográficos e indicadores de saúde. A partici-

pação da mestranda na ETM e plano vacinação da comunidade também contribuiu para o 

desenvolvimento desta competência e de acordo com vigilância epidemiológica da USP. 

 

 
8.3. COMPETÊNCIAS DO GRAU DE MESTRE  

A atribuição do Grau de Mestre, encontram-se descritas no Decreto-Lei n.º 63/2016 de 

13 de setembro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, devendo este ser 

atribuído a quem: 

“a) possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que: 

 i) sustentando -se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1.º ciclo, os desenvolva e 

aprofunde; 

ii) permitam e constituam a base de desenvolvimentos e ou aplicações originais, em 

muitos casos em contexto de investigação; 

 b) saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de resolu-

ção de problemas em situações novas e não familiares, em contextos alargados e multidisci-

plinares, ainda que relacionados com a sua área de estudo;  



 
 

87 
 

“Cuidar de quem cuida”  
Alimentação Saudável da equipa multiprofissional de duas UF do ACES Alentejo Central em período 
de Pandemia 
|  
c) capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver 

soluções ou emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo re-

flexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas solu-

ções e desses juízos ou os condicionem;  

d) ser capazes de comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e raciocínios a elas 

subjacentes, quer a especialistas, quer a não especialistas, de uma forma clara e sem ambi-

guidades;  

e) competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um modo 

fundamentalmente auto- -orientado ou autónomo”. 

Consideramos que a realização do projeto, com base na metodologia do planeamento 

em saúde, permitiu à mestranda demonstrar que adquiriu conhecimentos e demonstrou ca-

pacidade de compreender e resolver problemas, centrando-se na área de especialização. De 

forma a dar resposta às necessidades identificadas desenvolvemos estratégias com sentido 

crítico na tomada de decisão. Na elaboração do artigo científico, comprovou-se ainda que a 

mestranda demonstrou capacidade para comunicar os seus conhecimentos e apresentar fun-

damentadamente os seus raciocínios e conclusões. Julgamos, assim, que quer os estágios 

como a elaboração deste relatório e do artigo de investigação permitiram adquirir competên-

cias ao nível do grau de mestre e de especialista em enfermagem comunitária e de saúde 

pública. 
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CONCLUSÃO 

O presente relatório apresenta, todos os objetivos inerentes aos Estágios em Enferma-

gem Comunitária e de Saúde Pública, bem como ao objetivo de investigação, que pretende 

identificar os hábitos alimentares, as alterações e as causas da equipa multiprofissional de 

duas UF do ACES AC em período de pandemia COVID-19 a partir do diagnóstico da situ-

ação de saúde. Mais concretamente, o relatório discorreu sobre a atual pandemia COVID-

19, sobre os profissionais de saúde em período de pandemia e sobre a alimentação saudável, 

bem como os comportamentos alimentares em período de pandemia.  

Toda a teoria apresentada no presente relatório enfatiza a pertinência do estudo pro-

posto, pois demonstra que a pandemia de COVID-19 teve impactos negativos não só na 

população em geral, mas também entre os profissionais de saúde, afetando os seus hábitos 

alimentares. De facto, foi demonstrado que a grande maioria dos profissionais de saúde al-

teraram os seus hábitos alimentares devido ao aumento da sua carga horária laboral, do stress 

e da utilização constante dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), o que poderá afetar 

negativamente a sua saúde. Considerando que os profissionais de saúde estão na linha da 

frente a trabalhar com pacientes infetados com COVID-19, é fundamental promover com-

portamentos alimentares saudáveis em período de pandemia, objetivando a preservação e a 

manutenção da saúde dos profissionais de saúde, que estão expostos diariamente. 

Baseado na análise dos dados obtidos, podemos afirmar que os profissionais de saúde 

apesar das condicionantes, apresentam poucas alterações nos seus hábitos alimentares, asso-

ciado em parte aos níveis de literacia, que associam à maior parte das suas escolhas alimen-

tares, mas onde por vezes interferem o tempo e o cansaço. Contudo se tivermos em conta as 

alterações verificadas, nomeadamente o jejum prolongado entre refeições, aumento do con-

sumo de pão, bolos e bolachas associados à pouca prática de exercício físico, à presença de 

doenças cardiovasculares e à predisposição para o desenvolvimento das mesmas, podemos 

afirmar que os profissionais de saúde se encontram em risco. Evidencia-se assim a necessi-

dade de se implementarem medidas para contrariar a manutenção destes hábitos alimentares, 

promover a diminuição de período de jejum entre refeições, promover a atividade física, 
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objetivando-se a garantia da promoção da saúde dos profissionais de saúde e a sua produti-

vidade laboral com o contributo de intervenções educativas e de acompanhamento, criando 

um ambiente de trabalho seguro e saudável. A promoção da saúde envolve um conjunto de 

estratégias para minimizar os fatores de risco para a saúde promovendo estilos de vida sau-

dáveis.  

Por sua vez a educação da comunidade para a saúde é indicada como a principal estra-

tégia no que diz respeito a desencorajar a dúvida relativa à estruturação da sociedade, incen-

tivar as relações profissionais e éticas, os vínculos e a conduta crítica e reflexiva, devendo 

estar implícita nos discursos das classes profissionais, académicas e da população em geral. 

A saúde constrói-se diariamente, no autocuidado e nos cuidados com os outros, na capaci-

dade de tomar decisões, na abrangência do desenvolvimento e conhecimento pessoal e as-

sunção de um compromisso. 
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Anexos 
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Anexo I – Fluxograma do Plano de Trabalho Diário 
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Anexo II – Parecer da CES da ARSA 
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Apêndices 
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Apêndice I – Questionário 
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Apêndice II – Consentimento Informado Livre e Esclarecido 
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Apêndice III – Divulgação do Projeto “Cuidar quem Cuida” 
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4º Mestrado em Enfermagem em Associação 2019/2021
Área de Especialização Comunitária e Saúde Pública

“Cuidar de quem cuida – Alimentação Saudável da equipa multiprofissional de duas Unidades Funcionais do 

ACES AC em período de pandemia”

OrientadorPedagógico: ProfessoraDoutoraHelenaArco

Orientadordo EnsinoClinico : EnfermeiraEspecialistaLurdesBaia

Autor:Sandra Vasques N.º 19700

Em 2019, de acordo com o Plano Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS,2020), 
os hábitos alimentares inadequados adotados pela população portuguesa foram:

• 5º fator de risco que mais contribuiu para a privação de anos de vida saudável 

• 4º fator para o número total de mortes. 

Uma alimentação saudável contribui para a prevenção e manutenção das doenças crónicas,
sendo estas a principal causa de incapacidade laboral, ameaçando a produtividade nacional e a 
sustentabilidade do sistema da segurança social.

A OMS e a Comissão Europeia (CE) recomendam a implementação de estratégias nacionais 
de alimentação numa atuação multissetorial com o objetivo de capacitar a população e os 

profissionais para a promoção de alimentação saudável.

Estratégia Integrada para a promoção da Alimentação Saudável (EIPAS) - tem como objetivo

melhorar o estado nutricional dos cidadãos com impacto na prevenção das doenças cronicas

salientando assim 2 eixos estratégicos de intervenção:

ü Eixo 3: Promover e desenvolver a literacia e autonomia para o exercício de escolhas saudáveis

pelo consumidor.

ü Eixo 4: Promover a inovação e o empreendedorismo direcionado à área da promoção da

alimentação saudável.

A 11 DE MARÇO DE 2020 FOI DECRETADA PELA OMS A COVID-19 COMO UMA

PANDEMIA MUNDIAL, COM GRANDE IMPACTO NA SAÚDE E NA ECONOMIA

• A COVID-19 veio potencializar todos os problemas identificados e abrangidos no Plano 
Nacional de Saúde (SNS) para Outono-Inverno 2020-2021

• O Governo potencializa a saúde pública como área de intervenção, para uma boa gestão 
dos sistemas de alerta e de resposta atempada dos serviços 

• Para a deteção precoce e limitação da propagação da infeção COVID-19, a OMS, a 
Comissão Europeia para a Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), define o rastreio 
de contacto como elemento-chave. 

• As deslocações dos profissionais de saúde a contextos domiciliares ou em coorte tornam-
se imprescindíveis. Para promover a equidade na acessibilidade aos recursos de saúde, 
para rastrear, isolar e quebrar cadeias de transmissão na comunidade,

A DGS NA NORMA 015/2020 REFORÇA O MODELO DE 
OPERACIONALIZAÇÃO DAS TAREFAS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

PÚBLICA

Salienta que os profissionais de saúde destacados para a resposta à COVID-19 devem:

Ø Organizar-se em equipas;

Ø Realizar várias atividades de forma estruturada e sequencial; 

Ø Desempenhar funções em mais do que uma equipa, de acordo com as suas competências 

profissionais e de acordo com as necessidades.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE UMA FORÇA INDISPENSÁVEL NA CAPACIDADE DE 

RESPOSTA DO SNS FACE À PANDEMIA POR COVID-19

Os Profissionais de saúde são:

• Um grupo diversificado de profissionais que detêm habilitações apropriadas para o 

exercício da sua atividade e sujeitas a inscrição na respetiva Ordem Profissional

• Os trabalhadores envolvidos em ações cujo objetivo principal é a melhoria do estado de 

saúde de indivíduos ou das populações” incluindo os prestadores diretos ou de atividades 

de suporte.

ACES ALENTEJO CENTRAL

Em ar&culação com a USP, com ins'tuições laboratoriais privadas, ou do Hospital Central do 

Alentejo

Cria Equipa de Testagem Movel ( ETM)

Com a finalidade de mi&gar o COVID-19 no distrito cumprindo a sua missão e potencializando os seus 

valores.

EQUIPA DE TESTAGEM MOVEL ( ETM)

• É constituída por profissionais dos cuidados de saúde 
primários de duas Unidades Funcionais que se deslocam ao 
encontro dos utentes identificados pela Unidade de Saúde 
Publica;

• Realiza testagens por zaragatoa para diagnóstico da SARS 
COVID-19, no domicílio e/ou a grupos na comunidade, 
identificados pela saúde pública;

• A área de atuação é o distrito abrangido pelo ACES AC 
(superfície de 7,393 Km2 e engloba 14 municípios e com um 
total de 152,299 residentes )
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PROBLEMÁTICA

• O confinamento prolongado contribui para as mudanças no consumo e no comportamento 
alimentar da população em geral 

• Os profissionais de saúde para além de cidadãos, asseguram cuidados de primeira linha 
na COVID-19 pelo que estão sujeitos às alterações sociais e organizacionais resultantes 
dos planos de contingência.

• A mobilidade, o aumento do número de horas de trabalho semanal, uso prolongado de 
equipamento de proteção individual, comprometem também os seus hábitos alimentares.

Nas competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária, na
área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública :

a) Estabelece, com base na metodologia do Planeamento em Saúde, a avaliação do
estado de saúde de uma comunidade;

b) Contribui para o processo de capacitação de grupos e comunidades;

c) Integra a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito comunitário e na consecução
dos objetivos do Plano Nacional de Saúde.

d) Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico (Ordem dos
Enfermeiros

[OE], 2018: 19354).

JUSTIFICAÇÃO DO ESTUDO

Problemas e necessidades na promoção e autocuidado de uma alimentação saudável 
na equipa multiprofissional de duas Unidades Funcionais do ACES AC

Iden&ficados
Observados 

Experienciados

OBJETIVOS

Objetivo geral

ØContribuir para a promoção e autocuidado de uma alimentação saudável na equipa
multiprofissional de uma Unidade Funcional do ACESAC em período de pandemia.

Objetivos específicos

ü Identificar os hábitos alimentares, da equipa multiprofissional uma Unidade Funcional do ACES
AC durante o período de pandemia por Covid-19;

ü Identificar as alterações dos hábitos alimentares e as causas

üCapacitar a equipa multiprofissional para o autocuidado e promoção de uma alimentação
saudável.

DESENHO DE ESTUDO E MÉTODOS

Tipo de estudo

• Estudo observacional descritivo e correlacional.

População e amostra do estudo

• A amostra não probabilística, por conveniência, que inclui a equipa multiprofissional da 

equipa de testagem movel COVID-19 do ACES AC. 

• Será considerado critério de exclusão participantes gravidas.

INSTRUMENTO DE RECOLHA E ANALISE DE 
DADOS

Questionário
Enfermeiro
Elo Ligação

Equipa de 
Testagem 

Móvel

Resultados SPSS 27 – Analise Estatística

1 semana

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

• Questionário entregue em envelope fechado, respondido de forma anónima e 
com participação voluntária;

• Consentimento livre e esclarecido onde são apresentados os objetivos do projeto 
via email e é solicitada a concordância em participar (duas copias) anexadas ao 
questionário;

• Após preenchimento os questionários serão codificados e não será criada base 
de dados;

• Aos participantes não são imputados qualquer tipo de custos ou incómodos 
financeiros

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

Neste estudo com parecer favorável 07/CE/2021 da CES ARSA sob o nº de 
processo 12/CE/2021

üEstão garantidos os princípios de rigor e transparência;

üCumprimento dos requisitos da metodologia cientifica

üCumpre os princípios éticos acordo com a Norma n. º 015/2013 da CES

üRege-se pelo principio da beneficência

CRONOGRAMA 

“CUIDAR DE QUEM CUIDA” - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DA EQUIPA MULTIPR OFISSIONAL DE 
DUAS UNIDADES FUNCIONAIS DO ACES AC EM PERÍODO DE PANDEMIA

MESES

ACTIVIDADES

Maio Junho Julho

Diagnós(co de situação
Determinação de prioridades
Fixação de obje(vos
Seleção de estratégias
Preparação operacional
Apresentação de resultados e divulgação do projeto
Sessão de educação para a saúde
Sessão de educação para a saúde
Avaliação do Projeto

2021

• A OMS define Educação para a saúde como

“todas e quaisquer combinações de experiências de aprendizagem” criadas para 
auxiliar as pessoas aumentando o seu conhecimento, ou, “influenciando as suas 
atitudes” (Ribeiro, 2015: 4) 

A educação é o instrumento, por eleição, para intervir em instituições, visando 
todos os grupos desde crianças até aos idosos, fosse com o intuito de promover a 
saúde em grupos ou melhorar a qualidade de vida ou prevenir as doenças (Ribeiro, 
2015).
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Apêndice IV – Plano de sessão da divulgação do projeto “cuidar de quem 

cuida” 
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Apêndice V – Artigo científico 
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Apêndice VI – Sessão de Educação para a saúde 



 
 

127 
 

“Cuidar de quem cuida”  
Alimentação Saudável da equipa multiprofissional de duas UF do ACES Alentejo Central em período 
de Pandemia 
|  
 

  

  

  

  

 
 

“CUIDAR DE QUEM CUIDA – ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DA EQUIPA MULTIPROFISSIONAL DE DUAS 
UNIDADES FUNCIONAIS DO ACES AC EM PERÍODO DE PANDEMIA”

EDUCAÇÃO PARA A SAUDE – ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA EQUIPA ETM

“CUIDAR DE QUEM CUIDA – ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DA EQUIPA 
MULTIPROFISSIONAL DE DUAS UNIDADES FUNCIONAIS DO ACES AC EM PERÍODO DE 

PANDEMIA”

Objetivo geral

Ø Contribuir para a promoção e autocuidado de uma alimentação saudável na equipa multiprofissional de
uma Unidade Funcional do ACES AC em período de pandemia.

Objetivos específicos

ü Identificar os hábitos alimentares, da equipa multiprofissional uma Unidade Funcional do ACES AC
durante o período de pandemia por Covid-19;

ü Identificar as alterações dos hábitos alimentares e as causas

ü Capacitar a equipa multiprofissional para o autocuidado e promoção de uma alimentação saudável.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO

A amostra constitui 100% da equipa multiprofissional da ETM

Iremos apenas salientar dados significativos 

A caracterização da amostra nas variáveis sociodemográficas

Ø 83% da amostra é do sexo Feminino;

Ø Com faixa etária predominante em 33,3% entre os 30 e 39 anos;

Ø Referiram que nos últimos 3 meses (Maio a Julho) tiveram uma carga horaria em média de 39h 
semanais;

Ø Exercem funções em média à cerca de 14 anos;

Ø Que cerca de 88,8% da amostra se desloca para o trabalho de Carro/Bicicleta e que o tempo médio de 
deslocação é de cerca de 14 minutos.

APRESENTAÇÃO DOS 
RESULTADOS DO ESTUDO

Avaliação Antropométrica 

Ø Refere ter tido oscilações no seu peso nos 
últimos 6 meses cerca de 61%

Ø Valor médio de oscilações é cerca de 4 Kg, 
embora as oscilações de peso referidas 
oscilam entre 0 e 10 kg

Ø Média geral do IMC situa-se entre os 18 e os 
23,34

APRESENTAÇÃO DOS 
RESULTADOS DO 

ESTUDO

Frequência de refeições antes 
e durante a pandemia 
Ø As refeições do pequenos 
almoço, mantém-se 
inalteráveis e realizadas 
diariamente, o almoço e jantar 
apresentam um discreto 
decréscimo de cerca de 10% 
no período pós pandemia ;

Ø As refeições do meio da tarde 
da tarde foi realizada poucas 
vezes em 50% em 
comparação com o período 
antes da pandemia 33,3%

3,78

3,17

3,83

2,83

3,83

1,71

3,78

2,78

3,67

2,39

3,67

1,71

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Pequeno almoço Meio da manhã Almoço Meio da Tarde Jantar Depois de Jantar

Antes Durante

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO

¡ Frequência do consumo de LEITE, IOGURTE E QUEIJO;

¡ Frequência de consumo de CARNE, PEIXE E OVOS;

¡ Frequência de consumo de LEGUMES, sendo a sopa de legumes e as saladas a forma diária de ingerir os 
legumes nos períodos antes e durante pandemia

¡ Frequência de Consumo de FRUTA, sendo a fruta natural a opção escolhida 55,6%, diariamente mas com 
diminuição da frequência durante a pandemia e um aumento do consumo de fruta em calda durante a 
pandemia. 

¡ Frequência no consumo de AZEITE, ÓLEO, MANTEIGA E MARGARINA, sendo o azeite a opção de 
utilização diária em ambos os períodos em 66,6%

¡ Frequência do consumo de BEBIDAS, sendo a agua a bebida diária em 100% antes e 94,4% durante a 
pandemia

APRESENTAÇÃO DOS 
RESULTADOS DO 

ESTUDO
Frequência do consumo de 
CEREAIS, TUBÉRCULOS E 
LEGUMINOSAS SECAS

¡ Existe uma tendência para 
um consumo diário mais 
frequente de pão de 77,8% 
durante a pandemia, assim 
como de arroz 94,4%, embora 
com frequência de algumas 
vezes. As leguminosas 55,6% 
consome poucas vezes

3,50

2,11

2,89
2,78

2,67
2,61

2,44

3,72

1,94

2,94

2,78
2,67

2,61

2,44

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Pão Cereais Arroz Massa Batata Feijão Grão

Antes Durante

APRESENTAÇÃO DOS 
RESULTADOS DO 

ESTUDO

Frequência do consumo de 
OUTROS ALIMENTOS

• Frequência (algumas vezes e 
diariamente) bolos e 
bolachas, quer antes quer 
durante a pandemia com um 
aumento significativo da 
frequência de consumo 
durante a pandemia

2,56

2,78

1,67

1,89

2,89

3,11

1,83
1,89

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00
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3,50

4,00

Bolos Bolachas Rebuçados Compotas

Antes Durante

APRESENTAÇÃO DOS 
RESULTADOS DO 

ESTUDO

Frequência do consumo de 
ÁGUA

2; 11,11%

5; 27,78%
6; 33,33%

5; 27,78%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
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90%
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0,5 L 1 L 1,5 L >1,5 L

%

Frequência de Consumo Diário de
Água

9; 50,00%9; 50,00%

Diminuiu Consumo de água
durante os últimos 6 meses

Não Sim

4º Mestrado em Enfermagem em Associação 2019/2021 
Área de Especialização Comunitária e Saúde Pública 

“Cuidar de quem cuida  – Alimentação Saudável da equipa multiprofissional de duas  
Unidades Funcionais do ACES AC em período de pandemia” 

¡ Orientador : Professora Doutora Helena do Arco  

¡ Orientador do Ensino  : 

Baia 
¡ Autor: Sandra Vasques N.º 19700 

2021 
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AS 3 RAZÕES QUE INFLUENCIAM AS SUAS ESCOLHAS ALIMENTARES

As razões que mais influenciaram as escolhas foram :

¡ Rapidez na confeção atribuída ao cansaço - 25%;

¡ Alimentação saudável - 13,64 % ;

¡ Controlo de calorias - 9%

¡ Horário de trabalho – 9%

¡ Gosto pessoal, Clima e bem estar - 6,82%

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO

Prática de atividade física

2; 11,11%

7; 38,89%

5; 27,78%
4; 22,22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nunca Poucas Vezes Algumas vezes Diariamente

Frequência de Prática de actividade
física

8; 44,44%
10; 55,56%

Prática de actividade fisica actual

Não Sim

NECESSIDADES DE INTERVENÇÃO IDENTIFICADAS

¡ 88,89% da equipa refere não ter apoio profissional no plano alimentar;

¡ 50% sentiu necessidade de orientação para adequar o regime alimentar:

¡ 83,33% considera as consultas nutricionais periódicas a intervenção mais adequada

SE SOFRE DE ALGUMA DOENÇA OU FAMILIAR DIAGNOSTICADO COM ALGUMA DOENÇA

¡ 77,78% não é fumador;

¡ 22,22% refere ter Hipertensão Arterial;

¡ 5,56% refere ter Diabetes e Dislipidemia

¡ 50% refere ter familiares de 1º grau com doenças cardiovasculares

Elaborado por Sandra Vasques - Mestranda em Enfermagem Comunitária e Saúde Publica
Enfermeira Supervisora Enfermeira Lurdes Baia -Especialista em EnfermagemComunitária

DIVULGAÇÃO DE OUTRAS INTERVENÇÕES

¡ Exercícios Laborais 

¡ Plano de Treino

üFortalecimento muscular;

üReduzir o stress; 

üMelhorar o bem estar e o humor

üEstimular o convívio social com a equipa

üPrevenir doenças

ØPanfletos

ØFlyer

“Cuidar de quem cuida – Alimentação Saudável da equipa multiprofissional de duas 
Unidades Funcionais do ACES AC em período de pandemia”

10 exercícios que no trabalho promovem o bem-estar

Uma forma simples, prática e discreta para descontrair, relaxar o corpo e a mente

Elaborado por Sandra Vasques - Mestranda em Enfermagem Comunitária e Saúde Publica
Enfermeira Supervisora Enfermeira Lurdes Baia - Especialista em Enfermagem Comunitária
Enfermeiro Nélio Rainho – Especialista em Enfermagem de Reabilitação

Vá a pé ou de 
bicicleta para o 

trabalho

Caminhe 
enquanto fala 
ao telemóvel

Alongue os 
ombros 15’

Alongue a 
coluna 15’

Exercite as 
mãos e punhos

Fortaleça as 
mãos

Alongue as 
pernas 2 a 3 x 

dia

Coloque-se 
em picos de 
pés enquanto 

espera

Alongue a 
cervical

Alongue a 
coluna por 

10’

Combate o stress e previne doenças…VAMOS LÁ EXPERIMENTAR
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EXERCÍCIOS QUE PODE 
FAZER EM CASA

O EXERCÍCIO FÍSICO É 
FUNDAMENTAL PARA 
COMBATER O QUEIMAR 
CALORIAS, O STRESS E 
PREVENIR DOENÇAS E 

PROMOVER O BEM ESTAR

UNIDADE DE TREINO
ELABORADA PELO PT V.B.
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Apêndice VII – Plano de Sessão de Educação para a Saúde 



 
 

131 
 

“Cuidar de quem cuida”  
Alimentação Saudável da equipa multiprofissional de duas UF do ACES Alentejo Central em período 
de Pandemia 
|  
 
 

 
 
 

  

[Atr
aia 
a 
aten
ção 
do 
seu 
lei-
tor 
co-
lo-
can
do 
uma 
boa 
ci-
ta-
ção 
no 
do-
cu-
men
to 
ou 
uti-
lize 
este 
es-
paç
o 
para 
en-
fati-
zar 
um 
pon
to 
cha
ve. 
Par
a 
co-
lo-
car 
esta 
caix
a de 
text
o 



 
 

132 
 

“Cuidar de quem cuida”  
Alimentação Saudável da equipa multiprofissional de duas UF do ACES Alentejo Central em período 
de Pandemia 
|  

Apêndice VIII – Realização da Sessão de Educação para a Saúde  
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Apêndice IX – Plano de Divulgação de Ginástica Laboral  
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“Cuidar de quem cuida – Alimentação Saudável da equipa multiprofissional de duas 
Unidades Funcionais do ACES AC em período de pandemia”

10 exercícios que no trabalho promovem o bem-estar

Uma forma simples, prática e discreta para descontrair, relaxar o corpo e a mente

Elaborado por Sandra Vasques - Mestranda em Enfermagem Comunitária e Saúde Publica
Enfermeira Supervisora Enfermeira Lurdes Baia - Especialista em Enfermagem Comunitária
Enfermeiro Nélio Rainho – Especialista em Enfermagem de Reabilitação

Vá a pé ou de 
bicicleta para o 

trabalho

Caminhe 
enquanto fala 
ao telemóvel

Alongue os 
ombros 15’

Alongue a 
coluna 15’

Exercite as 
mãos e punhos

Fortaleça as 
mãos

Alongue as 
pernas 2 a 3 x 

dia

Coloque-se 
em picos de 
pés enquanto 

espera

Alongue a 
cervical

Alongue a 
coluna por 

10’

Combate o stress e previne doenças…VAMOS LÁ EXPERIMENTAR

[Atraia a aten-
ção do seu lei-
tor colocando 
uma boa cita-
ção no docu-
mento ou uti-
lize este es-
paço para en-
fatizar um 
ponto chave. 
Para colocar 
esta caixa de 
texto noutro 
local da pá-
gina, arraste-
a.] 
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Apêndice X – Plano de Divulgação de Plano de Treinos 
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Apêndice XI – Plano de Sessão de Ginástica Laboral 
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Apêndice XII – Avaliação da Sessão de Educação para a Saúde  
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