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Resumo 

Introdução: A promoção da saúde ocupacional nos profissionais de saúde é fundamental para 

promover a vacinação dos mesmos. 

Objetivo: Promover a adesão dos profissionais de saúde de um ACeS ao Programa Nacional 

de Vacinação recomendado pela DGS, empoderando-os  sobre os riscos associados à não vaci-

nação. 

Método: Com base na Metodologia do Planeamento da Saúde, foi desenvolvido um projeto de 

intervenção comunitária, dirigido aos profissionais de saúde de um ACeS. Procedeu-se à apli-

cação de instrumentos de recolha de dados e de monitorização da cobertura vacinal da popula-

ção alvo. Foi desenvolvido um ciclo formativo tendo em conta os resultados obtidos. Resulta-

dos: Verificaram-se défices de conhecimento da população estudada em questões de saúde ocu-

pacional, nomeadamente na vacinação recomendada para os profissionais de saúde. Os escassos 

recursos humanos disponíveis no Serviço de Saúde Ocupacional do ACeS em estudo e a falta 

de formação e campanhas de vacinação para os profissionais evidenciaram as baixas taxas de 

vacinação dos profissionais de saúde do Agrupamento e lacunas na literacia em Saúde Ocupa-

cional. Observou-se um aumento do nível de conhecimentos e de adesão à vacinação após as 

sessões de educação para a saúde e formação em serviço. 

Conclusão: O empoderamento dos profissionais revelou ser uma estratégia eficaz, contribuindo 

para a capacitação e promoção da saúde, promovendo o acesso ao serviço de Saúde Ocupacio-

nal da ARS  e particularmente a vacinação dos profissionais de saúde, sendo esta fundamental 

para o bem-estar individual e coletivo.  

Palavras-chave: Saúde Ocupacional, Vacinas, Profissionais de saúde. 
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Abstract 
Introduction: The promotion of occupational health in health professionals is essential to pro-

mote their vaccination. 

Objective: Promote the adherence of health professionals from one ACeS  to the National Vac-

cination Program recommended by the DGS, empowering them on the risks associated with 

non-vaccination.  

Method: Based on the Health Planning Methodology, a community intervention project was 

developed, aimed at the health professionals of ACeS . The application of data collection and 

monitoring instruments for the vaccination coverage of the target population was carried out. 

A training cycle was developed taking into account the results obtained.  

Results: There were deficits in the study population's knowledge of occupational health issues, 

namely regarding the vaccination recommended for health professionals. The scarce human 

resources available in the ACeS  Occupational Health Service and the lack of training and vac-

cination campaigns for professionals highlighted the low vaccination rates of health professio-

nals in the Group and gaps in Health literacy Occupational. An increase in the level of knowle-

dge and adherence to vaccination was observed after the health education and in-service 

training sessions.  

Conclusion: The empowerment of professionals proved to be an effective strategy, contribu-

ting to the training and promotion of health, promoting access to the ARS Occupational Health 

service and particularly the vaccination of health professionals, which is fundamental for the 

individual and collective well-being. 

Keywords: Occupational Health, Vaccines, Health professionals 

 
 
 
 
 



 
 

 
out-21 | Página 8 

   

Título | “VACINA-T” Promoção da Saúde Ocupacional nos Profissionais de Saúde de um ACeS do Sul de Portugal 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

ACeS – Agrupamento de Centros de Saúde 

APA – American Psychological Association 

ARS – Administração Regional de Saúde  

CHU – Centro Hospitalar Universitário 

CSP – Cuidados de Saúde Primários 

DGS – Direção-Geral da Saúde 

Enf. – Enfermeiro(a) 

ECSP – Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública 

ERPI – Estruturas Residencias para Idosos  

EPS- Educação para a Saúde 

ET – Enfermeiro do Trabalho  

Fig. – Figura  

INE – Instituto Nacional de Estatística 

INS – Inquérito Nacional de Saúde  

Km2 – Quilómetro quadrado 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

PNS – Plano Nacional de Saúde 

PNV – Plano Nacional de Vacinação  

RNCCI – Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados  

SNS – Serviço Nacional de Saúde 

UAG – Unidade de Apoio à Gestão 

UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade 

UCSP – Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 

URAP – Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados  

USF – Unidade de Saúde Familiar 



 
 

 
out-21 | Página 9 

   

Título | “VACINA-T” Promoção da Saúde Ocupacional nos Profissionais de Saúde de um ACeS do Sul de Portugal 

USP – Unidade de Saúde Pública 

WHO – World Health Organization 

WBS – Work Breakdown Structure 

  



 
 

 
out-21 | Página 10 

   

Título | “VACINA-T” Promoção da Saúde Ocupacional nos Profissionais de Saúde de um ACeS do Sul de Portugal 

ÍNDICE 
 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 16 

1 ENQUADRAMENTO TEÓRICO ................................................................................ 20 

1.1 SAÚDE OCUPACIONAL COMO EIXO DA SAÚDE PÚBLICA ........................ 20 

1.2 ENFERMEIRO DE SAÚDE OCUPACIONAL ...................................................... 22 

1.3 VACINAÇÃO .......................................................................................................... 23 

1.4 O ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM COMUNITÃRIA E DE 
SAÚDE PÚBLICA ............................................................................................................... 25 

1.5 MÓDELO TEÓRICO DE NOLA PENDER ............................................................ 25 

2 CARATERIZAÇÃO DO CONTEXTO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 
COMUNITÁRIA .................................................................................................................... 28 

2.1 CARATERIZAÇÃO DA ARS ALGARVE E ACES BARLAVENTO .................. 28 

2.2 CARATERIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO BARLAVENTO
 29 

2.3 CARATERIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL DA ARS 
ALGARVE ........................................................................................................................... 30 

3 METODOLOGIA DO PLANEAMENTO EM SAÚDE ............................................. 33 

3.1 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ........................................................................... 34 

3.1.1 Caraterização socioeconómica do Barlavento Algarvio.................................. 35 
3.1.2 Caraterização da população alvo ...................................................................... 45 
3.1.3 Problemas identificados ..................................................................................... 65 

3.2 DETERMINAÇÃO DE PRIORIDADES ................................................................ 66 

3.3 DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS ................................................................................ 68 

3.4 SELEÇÃO DE ESTRATÉGIAS .............................................................................. 71 

3.4.1 Pertinência, vantagens e desvantagens de cada estratégia ............................. 73 
3.4.2 Estrutura de gestão do projeto .......................................................................... 74 

3.4.3 Cálculo dos custos das estratégias ..................................................................... 76 

3.5 PREPARAÇÃO OPERACIONAL .......................................................................... 76 

3.5.1 Intervenções/atividades ...................................................................................... 77 
3.5.2 Comunicação e divulgação do projeto .............................................................. 89 

3.5.3 Cronograma de atividades ................................................................................. 89 

3.6 SEGUIMENTO “FOLLOW UP” DO PROJETO .................................................... 89 

3.7 MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO ....................................................................... 90 

3.7.1 Avaliação final do estado de cobertura vacinal dos profissionais .................. 97 

4 ANÁLISE DAS COMPETENCIAS DESENVOLVIDAS ........................................ 101 

4.1 COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA ................. 101 

4.2 COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM 
ENFERMAGEM COMUNITÁTIA E DE SAÚDE PÚBLICA ......................................... 104 



 
 

 
out-21 | Página 11 

   

Título | “VACINA-T” Promoção da Saúde Ocupacional nos Profissionais de Saúde de um ACeS do Sul de Portugal 

4.3 COMPETÊNCIAS DO GRAU DE MESTRE ....................................................... 106 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................... 106 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 108 
  



 
 

 
out-21 | Página 12 

   

Título | “VACINA-T” Promoção da Saúde Ocupacional nos Profissionais de Saúde de um ACeS do Sul de Portugal 

ANEXOS 
 

ANEXO I-PARECER COMISSÃO DE ÉTICA DA ARS ALGARVE ........................... 113 
 
APÊNDICES 
 

APÊNDICE I-PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO AO ACES BARLAVENTO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VACINA-T ....................................................... 115 

APÊNDICE II-PEDIDO À COMISSÃO DE ÉTICA DA ARS ALGARVE ................... 118 

APÊNDICE III-CONSENTIMENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR NO 
PROJETO ............................................................................................................................. 134 

APÊNDICE IV-QUESTIONÁRIO APLICADO ............................................................... 137 

APÊNDICE V-PLANOS DE SESSÕES PARA AS EPS E FORMAÇÕES EM SERVIÇO
 ................................................................................................................................................ 143 

APÊNDICE VI-POWERPOINTS DA 1ª VISITA AS UNIDADES DE SAÚDE DO 
ACES BARLAVENTO: APRESENTAÇÃO DO PROJETO E DIAGNÓSTICO DE 
SAÚDE ................................................................................................................................... 147 

APÊNDICE VII-POWERPOINTS DA 2ª VISITA: APRESENTAÇÃO DE 
RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DOS INSTRUMENTOS DE COLHEITA DE 
DADOS E FORMAÇÃO EM SERVIÇO (EXEMPLO DO CS DE MONCHIQUE) .... 152 

APÊNDICE VIII-CRONOGRAMA DE ATIVIDADES .................................................. 165 

APÊNDICE IX-DOCUMENTO DE AVALIAÇÃO DA SESSÃO .................................. 167 

APÊNDICE X-FLYER INFORMATIVO SOBRE SO E VACINAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE ............................................................................................ 169 

APÊNDICE XI-RESUMO E ABSTRACT DO ARTIGO CIENTÍFICO ORIGINAL 
REALIZADO DURANTE O ESTÁGIO FINAL .............................................................. 172 



 
 

 

  

Título | “VACINA-T” Promoção da Saúde Ocupacional nos Profissionais de Saúde do ACeS Barlavento 

 
INDICE DE FIGURAS 

Figura 1- Mapa do Algarve ......................................................................................................................... 29 

 
 

  



 
 

 
out-21 | Página 14 

   

Título | “VACINA-T” Promoção da Saúde Ocupacional nos Profissionais de Saúde de um ACeS do Sul de Portugal 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1-Pirâmide Etária do Barlavento Algarvio ..................................................................................... 38 
Gráfico 2-Pirâmide Etária da população da área geográfica da ARS Algarve e Barlavento Algarvio. ...... 38 
Gráfico 3- Evolução dos acidentes/doenças de trabalho em Portugal ......................................................... 42 
Gráfico 4- Evolução dos acidentes/doenças de trabalho em Portugal. ........................................................ 43 
Gráfico 5-Distribuição dos participantes sobre a Procura fontes de informação sobre saúde em geral ...... 51 
Gráfico 6- Distribuição dos participantes sobre o contexto onde procuram informação sobre saúde. ....... 51 
Gráfico 7- Distribuição dos participantes sobre se receberam ou não formação/informação sobre 

vacinação profissional; ....................................................................................................................... 52 
Gráfico 8- Distribuição das respostas sobre o contexto da informação/formação da importância vacinal. 52 
Gráfico 9- Participantes que conhecem/desconhecem o PNV para os profissionais de saúde. ................... 53 
Gráfico 10- Distribuição das respostas dos participantes sobre conhecimento das vacinas recomendadas 

para os profissionais de saúde pela DGS. ........................................................................................... 54 
Gráfico 11- Distribuição das respostas dos participantes sobre o conhecimento das vacinas sazonais 

recomendadas. .................................................................................................................................... 54 
Gráfico 12- Distribuição das respostas dos participantes sobre se consideram que as vacinas são 

obrigatórias por lei. ............................................................................................................................. 55 
Gráfico 13- Distribuição das respostas dos participantes sobre se pretendem receber a vacina para 

combater a Covid-19. ......................................................................................................................... 56 
Gráfico 23-Distribuição das respostas dos participantes sobre se conhecem os riscos e a sua prevenção 

mediante a vacinação. ......................................................................................................................... 56 
Gráfico 24- Distribuição das respostas dos participantes sobre o registo vacinal atualizado. .................... 57 
Gráfico 16- Distribuição das respostas dos participantes sobre o motivo de não ter o estado vacinal 

atualizado. ........................................................................................................................................... 58 
Gráfico 17-Distribuição das respostas dos participantes sobre se indicaram alguma recusa à vacinação. . 58 
Gráfico 27- Distribuição das respostas dos participantes sobre se pensam que a entidade patronal pode 

desresponsabilizar-se em caso de não ter o estado vacinal atualizado. .............................................. 59 
Gráfico 19- Estado vacinal relativo ao Sarampo no ACeS Barlavento. ...................................................... 60 
Gráfico 20- Estado vacinal relativo ao tétano e Difteria no ACeS Barlavento. .......................................... 61 
Gráfico 21- Estado vacinal relativo à Hepatite B no ACeS Barlavento. ..................................................... 61 
Gráfico 22- Taxa cobertura vacinal relativo a Gripe Sazonal no ACeS Barlavento. Fonte Serviço de SO da 

ARS Algarve. ..................................................................................................................................... 62 
Gráfico 23: Comparativa das taxas de vacinação dos profissionais de saúde do ACeS relativo ao Sarampo 

e Rubéola entre o primeiro estágio e o fim do estágio final. .............................................................. 98 
Gráfico 24: Comparativa das taxas de vacinação dos profissionais de saúde do ACeS relativo ao Tétano e 

Difteria entre o primeiro estágio e o fim do estágio final. .................................................................. 98 
Gráfico 25: Comparativa das taxas de vacinação dos profissionais de saúde do ACeS relativo a Hepatite B 

entre o primeiro estágio e o fim do estágio final. ............................................................................... 99 

  



 
 

 
out-21 | Página 15 

   

Título | “VACINA-T” Promoção da Saúde Ocupacional nos Profissionais de Saúde de um ACeS do Sul de Portugal 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1- Distribuição geográfica do ACeS................................................................................................ 36 
Tabela 2- População por Concelho e freguesia e utentes inscritos por concelho e freguesia no ACeS 

Barlavento; Fonte: Adaptado de Plano de Ação 2018-2020 da Unidade de Saúde Pública do ACeS 
Barlavento........................................................................................................................................... 37 

Tabela 3- Taxa de analfabetismo segundo os Censos; Fontes de Dados: INE - X, XI, XII, XIII, XIV e XV 
Recenseamentos Gerais da População; INE - XII, XIV e XV Recenseamentos Gerais da População.
 ............................................................................................................................................................ 40 

Tabela 4- Distribuição da população empregada na área da USP Barlavento por setor de atividade. ........ 41 
Tabela 5- Síntese das Unidades Funcionais Públicas do Sistema Nacional de Saúde e profissionais de 

saúde que dão resposta à população aos concelhos do Barlavento Algarvio. .................................... 44 
Tabela 6: Caraterização sociodemográfica da amostra ............................................................................... 48 
Tabela 7: Conhecimentos sobre SO da ARS Algarve da amostra............................................................... 49 
Tabela 8: Distribuição por CS da adesão a vacinação Covid na fase 1. ...................................................... 63 
Tabela 9: Distribuição por CS da adesão a vacinação Covid na fase 1. ...................................................... 64 
Tabela 10 - Determinação de prioridades de acordo com a técnica de comparação de Pares. Fonte: 

Elaboração própria. ............................................................................................................................. 67 
Tabela 11 –Objetivos específicos e metas. .................................................................................................. 70 
Tabela 12 - Pertinência, Vantagens e Inconvenientes de cada estratégia. ................................................... 73 
Tabela 13 – intervenientes do projeto e Stakeholders. ................................................................................ 74 
Tabela 15- Work Breakdown Structure; Fonte: elaboração própria ............................................................ 75 
Tabela 16 - Custos das estratégias. .............................................................................................................. 76 
Tabela 17 – Atividades desenvolvidas. ....................................................................................................... 88 
Tabela 18: Indicadores de processo. ........................................................................................................... 92 
Tabela 19 - Indicadores de resultado. .......................................................................................................... 95 
Tabela 19: Taxas totais de cobertura vacinal das vacinas recomendadas pelo PNV para os profissionais de 

saúde do ACeS Barlavento no início e fim dos estágios e taxas de melhoria. Fonte: Elaboração 
própria. ............................................................................................................................................... 99 

  



 
 

 
out-21 | Página 16 

   

Título | “VACINA-T” Promoção da Saúde Ocupacional nos Profissionais de Saúde de um ACeS do Sul de Portugal 

INTRODUÇÃO 

O presente relatório surge no âmbito do 4.º Curso de Mestrado em Enfermagem em Associa-

ção (Instituto Politécnico de Beja, Universidade de Évora, Instituto Politécnico de Portalegre, Ins-

tituto Politécnico de Setúbal e Instituto Politécnico de Castelo Branco) na área de Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública, sedeado no Instituto Politécnico de Beja no ano letivo 2020/2021, 

e descreve o projeto de intervenção comunitária desenvolvido durante os estágios realizados na 

Unidade de Saúde Pública [USP] de um ACeS na região sul de Portugal no Serviço de Saúde 

Ocupacional [SO] da Administração Regional de Saúde [ARS]. 

A vacinação dos profissionais deste ACeS foi selecionada como área problemática, tendo em 

conta a linha de investigação e intervenção do Mestrado em ECSP: “Necessidade de cuidados de 

enfermagem em população específica”. A realização do diagnóstico de situação permitiu avaliar o 

estado vacinal e os conhecimentos sobre o PNV para esta população e evidenciou que a vacinação 

dos profissionais de saúde seria uma temática prioritária no ACeS em estudo. Através da pesquisa 

bibliográfica, dos dados epidemiológicos e de reuniões com a enfermeira orientadora e a enfer-

meira do serviço de SO da ARS , tornou-se relevante direcionar o projeto de intervenção para esta 

área, ficando com o título de “VACINA-T”.  

O atual contexto causado pela pandemia de Covid-19 realça de forma mais acentuada a im-

portância das vacinas e do Plano Nacional de Vacinação [PNV], cujo cumprimento é fundamental, 

tendo sido assim identificada a necessidade de cumprimento do PNV pelos profissionais de Saúde 

do Agrupamento de Centros de Saúde [ACeS]. 

Os profissionais de saúde são a pedra basilar onde assenta uma população saudável. É impor-

tante não só ter um número adequado de recursos humanos mas também recursos humanos saudá-

veis de forma a garantir um serviço com qualidade e segurança não só para os profissionais mas 

também para a população atendida.  

A SO é considerada pela Direção-Geral da Saúde [DGS] como uma área de intervenção que 

prioriza os locais de trabalho como lugares apropriados para promover a proteção e saúde dos 

trabalhadores, prevenindo os riscos profissionais e garantindo o acesso dos mesmos a serviços de 

saúde e segurança no trabalho (Direção-Geral da Saúde, 2020a). 

Os serviços de SO têm como objetivos, entre outros, o de informar e promover entre os traba-

lhadores e empregadores, conceitos, recomendações e normativas que a comunidade científica e 

organismos oficiais como a Organização Mundial da Saúde [OMS] e a Organização Internacional 
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do Trabalho [OIT] emitem, de forma a promover ambientes de trabalho saudáveis e seguros 

(Direção-Geral da Saúde, 2020a). 

Nesse sentido os serviços de SO devem garantir ambientes de trabalho saudáveis em que os 

profissionais estejam minimamente expostos a fatores de risco que possam comprometer a sua 

saúde, de forma a aumentar a sua qualidade de vida profissional permitindo alcançar ao trabalhador 

níveis adequados de conforto e bem-estar fisco e mental. 

Para atingir o descrito anteriormente a atuação em SO precisa de uma equipa multidisciplinar 

especializada que exerça um trabalho independente mas complementar, onde se encaixa a figura 

do enfermeiro (Direção-Geral da Saúde, 2020a). 

Segundo a Ordem dos Enfermeiros [OE] o papel do enfermeiro é fulcral para garantir o aten-

dimento integral à pessoa, enquanto profissional a nível ocupacional. A área de intervenção do 

enfermeiro de SO ou enfermeiro do trabalho centra-se no âmbito da promoção e proteção da sua 

saúde, promoção do bem-estar e prevenção na exposição aos riscos/acidentes de trabalho, num 

papel basilar de gestão de cuidados e participação em investigação. Fazendo parte integrante da 

equipa de saúde, os enfermeiros são um componente determinante na obtenção de ganhos em sa-

úde, como são na gestão do risco profissional através da diminuição de acidentes de trabalho e 

doenças profissionais (Ordem dos Enfermeiros, 2018a). 

O serviço de SO é também o responsável por garantir o estado vacinal adequado dos profis-

sionais de saúde facilitando o acesso a possíveis vacinas em falta ou desatualizadas.  

O PNV é um programa universal e gratuito que permite proteger a população contra as doen-

ças que podem potencialmente ser uma ameaça à saúde pública e individual. No caso específico 

dos profissionais de saúde, o PNV atualizado é fundamental e necessário, de forma a diminuir o 

risco de infeção e transmissão de doenças pelo contato direto entre profissionais e utentes. Nesse 

sentido é fundamental capacitar os profissionais de saúde para tomarem uma decisão consciente e 

informada sobre a importância da sua vacinação.  

Segundo Melo (2020), capacitar é uma ação centrada no desenvolvimento de capacidades 

individuais, sendo esta ação uma fase importante do empoderamento comunitário. O empodera-

mento comunitário é definido como o processo pelo qual, individualmente ou coletivamente, se 

constroem estratégias tendo em vista a tomada de decisão para a resolução dos seus próprios pro-

blemas. Será neste sentido que o desenvolvimento do projeto de intervenção por mim realizado irá 
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incidir. Capacitar os profissionais de saúde do ACeS a tomarem uma decisão consciente e infor-

mada sobre a sua vacinação de forma a prevenir a disseminação de doenças profissionais e para-

lelamente diminuir o risco para os utentes que contatam diariamente com estes profissionais.  

Enquanto futuro Enfermeiro Especialista acredito que o desenvolvimento deste projeto de in-

tervenção será importante para promover a saúde e segurança dos profissionais de saúde, e conse-

quentemente a dos utentes do ACeS em estudo. 

A realização deste projeto está de acordo com as competências do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, na medida em que a avaliação do estado de saúde 

de uma comunidade, a conceção e implementação de projetos de intervenção, com base na meto-

dologia do Planeamento em Saúde se afigura como uma das competências específicas desta área 

de especialização (Ordem dos Enfermeiros, 2018b).  

Como referência teórica apoiei-me no Modelo de Promoção de Saúde de Nola Pender, no que 

diz respeito à abordagem da comunidade e à capacitação individual e de grupos, seguindo a meto-

dologia de planeamento em saúde proposta por Emílio Imperatori e Maria do Rosário Giraldes, 

tendo como objetivo promover a adesão dos profissionais de saúde do ACeS  ao Programa Naci-

onal de Vacinação recomendado pela DGS, empoderando-os  sobre os riscos associados à não 

vacinação. 

O relatório do projeto de intervenção comunitária encontra-se dividido em 4 grandes capítu-

los. No primeiro será apresentado um breve enquadramento teórico realizado com base em pes-

quisa bibliográfica nas bases de dados presentes na EBSCO e B-ON. Para a realização da pesquisa 

recorri aos seguintes descritores: occupational health, vaccines e health personnel usando o bole-

ano AND. Para pesquisa foram incluídos artigos disponíveis com texto integral, analisados por 

pares e com intervalo de publicação entre 2015 e 2021. Ao longo do desenvolvimento do trabalho 

foi necessário ainda recorrer a relatórios de saúde disponíveis online, bem como a vários autores 

que se configuraram como basilares para a realização do presente trabalho. 

Nos seguintes capítulos será realizada a caracterização do contexto de estágio, e apresentadas 

as diferentes etapas da metodologia do planeamento em saúde: o diagnóstico de saúde, de forma a 

caraterizar a região, população geral, população alvo, assim como a caraterização do ACeS, USP 

e seus recursos humanos. Também são caracterizados os instrumentos de recolha de informação e 

apresentados os resultados obtidos, concluindo o diagnóstico com a identificação dos problemas 

até à avaliação do projeto, descrevendo em cada etapa a operacionalização do mesmo. Após a 
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determinação de prioridades, utilizando neste caso a técnica de comparação por pares, foram defi-

nidos os objetivos e suas respetivas metas, seleção de estratégias e preparação operacional onde 

são descritas as diferentes atividades realizadas no estágio I e estágio Final, a previsão de recursos 

materiais e humanos, a divulgação do projeto e seu seguimento. A última fase desenvolvida foi a 

monitorização/avaliação, onde são descritos indicadores de processo e resultado, assim como a 

avaliação final das taxas de cobertura vacinal dos profissionais de saúde do ACeS. 

De forma a demostrar as competências adquiridas, no final do relatório é apresentada uma 

reflexão e análise crítica sobre o trabalho desenvolvido e as competências do Enfermeiro Especi-

alista adquiridas durante este processo académico, enquanto futuro Mestre em Enfermagem e En-

fermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Publica.  

A realização e apresentação deste relatório tem como objetivo descrever e refletir sobre as 

diversas atividades desenvolvidas durante ambos os estágios, seguindo as competências definidas 

nos estatutos da Ordem dos Enfermeiros. 

O trabalho termina com alguns comentários finais a título de conclusão, e com a apresentação 

das respetivas referências bibliográficas. 

Este trabalho foi redigido segundo o novo acordo ortográfico, seguindo as normas de elabo-

ração e apresentação de trabalhos escritos do 4º Curso de Mestrado em Enfermagem em Associa-

ção e referenciação bibliográfica segundo a American Psychological Association [APA], 6ª edição. 
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1 ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

Metade da população mundial é economicamente ativa e passa aproximadamente um terço do 

tempo nos locais de trabalho. Emprego justo e decente são determinantes sociais importantes com 

efeitos na saúde, e uma população trabalhadora saudável é um requisito essencial para ter produ-

tividade e desenvolvimento económico, no entanto apenas uma pequena fração dos trabalhadores 

ativos tem acesso a serviços de SO para atendimento primário em questões tão diversas como 

prevenção e controle de doenças ou acidentes ocorridos em contexto profissional(World Health 

Organization, 2013). 

Registam-se inúmeras doenças profissionais e acidentes de trabalho. Estima-se a nível mun-

dial 2,78 milhões de mortes atribuídas ao trabalho por ano, sendo este valor correspondente a 5% 

do total de mortes totais, tendo-se identificado que a mortalidade atribuída ao trabalho está relaci-

onada com doenças laborais responsáveis por 2,4 milhões (86,3%) do total de mortes, e os aciden-

tes de trabalho fatais constituem os restantes 13,7%. Assim, o número estimado de doenças rela-

cionadas com o trabalho supera em muito o número de acidentes de trabalho e mortes. A mortali-

dade relacionada com o trabalho está distribuída em doenças circulatórias (31%), neoplasias ma-

lignas (26%), doenças respiratórias (17%), lesões profissionais (14%) e doenças transmissíveis 

(9%) (Organização Internacional do Trabalho, 2019). 

1.1 SAÚDE OCUPACIONAL COMO EIXO DA SAÚDE PÚBLICA 

De acordo com a OMS as estratégias em saúde ocupacional, não devem ser formuladas so-

mente a nível nacional, mas também a nível regional e local. Nesse sentido a Comissão Europeia 

defende que para se produzir impacto em saúde ocupacional deve-se procurar assegurar a coerên-

cia das políticas nomeadamente com a Saúde Pública (Direção-Geral da Saúde, 2018). 

Segundo a DGS a SO é uma área de intervenção que valoriza os locais de trabalho como 

espaços privilegiados para a prevenção de riscos profissionais, promoção da saúde e acesso dos 

trabalhadores a serviços de saúde diversos e serviços de segurança e higiene no trabalho. 

A Declaração de Luxemburgo foi sobre a Promoção da Saúde nos Locais de Trabalho medi-

ante o envolvimento dos empregadores, trabalhadores e a sociedade em geral, de forma a melhorar 

a saúde e o bem-estar dos trabalhadores nos locais de trabalho. Isto contribuiu de forma positiva 

para impulsionar a SO tradicional, melhorando a saúde nos locais de trabalho e contribuindo para 

aumentar a importância dos serviços de Saúde Ocupacional dentro das entidades e empresas em-

pregadoras (Direção Geral da Saúde, 1997). 
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Os serviços de SO devem garantir ambientes de trabalho saudáveis, evitando ou minimizando 

os potenciais fatores de risco que possam comprometer a saúde dos trabalhadores, nesse mesmo 

processo devem garantir a manutenção de qualidade de vida no trabalho de forma a promover e 

atingir níveis de conforto e bem-estar físico e mental a todos os trabalhadores. Para atingir o des-

crito é necessário a ação de uma equipa interdisciplinar que atue de forma complementar e global 

sobre todos os trabalhadores (Direção-Geral da Saúde, 2018). 

Promover a SO torna-se mais num instrumento da Saúde Pública para promover a saúde em 

geral. As condições de saúde dos trabalhadores podem afetar de forma positiva ou negativa o resto 

da comunidade, uma população trabalhadora em risco pode comprometer a saúde do seu envol-

vente seja de forma direta ou indireta (Finkel, 2018), uma fábrica sem condições ambientais de 

segurança pode afetar não só os trabalhadores mas também os moradores das proximidades, e 

nesse sentido um profissional de saúde em risco pode afetar da mesma forma os utentes que atende. 

A OMS no Plano de Ação global para a saúde dos trabalhadores 2008-2017 promove políticas 

a adotar para proteger, promover e melhorar a saúde de todos os trabalhadores. Este plano aborda 

a prevenção de riscos ocupacionais, proteção dos trabalhadores e promoção da saúde pelo que 

determina que os países membros devem elaborar instrumentos de política sobre a saúde dos tra-

balhadores que priorizem: proteger e promover a saúde no local de trabalho, melhorar o acesso a 

SO, comunicar evidência para implementar na ação e prática laboral e incluir a importância da 

saúde dos trabalhadores em outras políticas (World Health Organization, 2013). 

Nesse sentido em Portugal a DGS com o Programa Nacional de Saúde Ocupacional [PNSOC] 

declara o compromisso de proteger e promover a saúde dos trabalhadores reforçando o trabalho 

realizado ao longo dos anos em matéria de saúde ocupacional. O PNSOC estabelece cinco objeti-

vos específicos: promover a vigilância da saúde dos trabalhadores, fomentar a organização e qua-

lidade dos serviços de SO, impulsionar a promoção da saúde nos diferentes locais de trabalho e 

reforçar a gestão do conhecimento em saúde ocupacional. O PNSOC pretende atingir mais ganhos 

na saúde dos trabalhadores, maior reconhecimento do valor da saúde do trabalhador como alicerce 

do desenvolvimento sustentável e fomentar mais serviços de saúde e segurança do trabalho no 

setor público, privado e social (Direção-Geral da Saúde, 2018). 
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1.2 ENFERMEIRO DE SAÚDE OCUPACIONAL 

Os enfermeiros de SO também chamados enfermeiros do trabalho [ET], são o maior grupo 

profissional de saúde que presta serviços nos locais de trabalho, pelo que possuem um papel fun-

damental na gestão da SO, estão em primeira linha para proteger e promover a saúde dos profis-

sionais (Organização Mundial da Saúde, 2001). 

Neste período de Globalização e crescimento económico, o papel do enfermeiro de SO é fun-

damental, e pode ser mais um contributo para o desenvolvimento sustentável, aumentando a com-

petitividade e rentabilidade nas empresas e comunidades através da sua atuação, promovendo am-

bientes e trabalhadores saudáveis, de forma a também reduzir os custos relacionados com os cui-

dados em saúde e promovendo a sua inclusão social, pelo que o papel do enfermeiro de SO é 

significativo para o aumento do capital social (Organização Mundial da Saúde, 2001). 

O papel do Enfermeiro de SO é fundamental na elaboração do plano de cuidados para os 

trabalhadores, devendo abranger ações desde a prevenção da doença e acidentes, manutenção da 

saúde e a integração de volta após um acidente/doença profissional de forma a garantir ótimas 

condições de trabalho para os profissionais (Duque Sanabria, 2019). 

A promoção da Saúde nas entidades e empresas é função da Enfermagem de SO, este papel 

fundamental deve ser aproveitado para realizar ações de formação pelo enfermeiro de SO, de forma 

a reduzir ou até erradicar certos hábitos ou riscos constituintes como nocivos para a saúde. Com 

base na perspetiva de Nola Pender, o enfermeiro de SO deve, através da sua atuação, modificar 

condutas e atitudes dos profissionais de forma a promover a saúde; o enfermeiro deve vigiar e 

fortalecer os estilos de vida saudáveis, incentivando o abandono de estilos e práticas prejudiciais 

para a saúde, sendo o elemento do serviço de SO mais próximo do trabalhador além de ser de todos 

os profissionais da equipa multidisciplinar aquele que detém formação mais direcionada para a 

educação e promoção de hábitos de vida saudáveis (Duque Sanabria, 2019). 

O Enfermeiro de SO é responsável por diversas ações fundamentais para garantir o bom estado 

da saúde nos locais de trabalho: deve realizar estratégias abrangentes para prevenir doenças e aci-

dentes de trabalho, deve promover a saúde para que os trabalhadores mantenham a motivação, 

bem-estar e capacidade para trabalhar, centrando a sua atuação em prevenir doenças e acidentes 

no local de trabalho e também outras doenças que mesmo não sendo profissionais possam vir a 

afetar a capacidade do trabalhador para trabalhar ou trabalhar de forma saudável. Também é um 

alicerce na gestão da saúde ambiental de forma a reduzir os riscos não só da população laboral 
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como de uma comunidade mais alargada como são os familiares dos trabalhadores e a comunidade 

que está próxima dos locais de trabalho. 

O Enfermeiro de SO além do descrito anteriormente pode ter um papel importante em outras 

funções como são a gestão, coordenação de programas, consultadoria, educação para a saúde e 

investigação (Organização Mundial da Saúde, 2001). 

1.3 VACINAÇÃO 

Como foi descrito o papel do enfermeiro é fundamental na prevenção de doenças em contexto 

profissional e existe relação direta entre a saúde no trabalho e a saúde da restante comunidade não 

profissional. Tendo em consideração que 9% das mortes de profissionais são por doenças trans-

missíveis, torna-se fundamental o ato da vacinação. 

Nos séculos XX e XXI graças à vacinação foi atingida uma imunidade geral na população que 

provocou que doenças contagiosas muito frequentes tenham sido erradicadas ou minimizadas de 

forma a não constituírem um risco de Saúde Pública (Tejada Pérez et al., 2020). 

A vacinação é a medida preventiva mais efetiva para evitar doenças infeciosas ao nível indi-

vidual e comunitário, os riscos profissionais por exposição a estes agentes devem ser minimizados, 

sendo as vacinas o elemento chave da proteção do trabalhador (Moreno & Villena, 2020). 

Segundo a DGS no Plano Nacional de Vacinação atual:  

“A vacinação deve ser entendida como um direito e um dever dos cidadãos, participando ati-

vamente na decisão de se vacinarem, com a consciência que estão a defender a sua saúde, a Saúde 

Pública e a praticar um ato de cidadania”(Direção-Geral da Saúde, 2020b:17). 

A DGS é a responsável pelo PNV em Portugal. Esta é assessorada pela Comissão Nacional 

de Vacinação e outros especialistas que com o seu contributo asseguram e avaliam uma possível 

alteração do dito Plano. 

A consecução do PNV é realizada através de parceiros dos quais o principal é o Serviço Na-

cional de Saúde [SNS], no qual existem equipas de coordenação da vacinação que garantem a 

introdução de vacinas de qualidade, seguras e eficazes no PNV. Estas equipas desenvolvem a sua 

atividade desde a análise científica das vacinas até ao ato final da administração da mesma. Neste 

processo é fundamental a participação dos profissionais de saúde e a população alvo de ser vaci-

nada (Direção-Geral da Saúde, 2020b). 
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O PNV é universal, gratuito e acessível a todas as pessoas presentes em Portugal. Defende 

não só os indivíduos mas também a população em geral de doenças que detém potencial de cons-

tituir um potencial risco ou ameaça de Saúde Pública, para as quais existe proteção eficaz mediante 

a vacinação. 

Os registos e gestão da administração das vacinas é fundamental. Nesse sentido foi elaborada 

e implementada a Plataforma Nacional de Registo e Gestão da Vacinação – E-VACINAS criada 

com o objetivo principal de melhorar a eficiência do registo e gestão das vacinas, de forma a agi-

lizar a consulta online, de forma mais rápida e completa, pelo que a gestão do PNV passou a ser 

centralizada. O E-VACINAS é desenvolvido pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 

com a coordenação e apoio técnico da DGS e está disponível para todos os profissionais de saúde 

com credenciais para usar a aplicação (Direção-Geral da Saúde, 2020b). 

O Programa Nacional de Vacinação foi criado em 1965 e desde então é revisto sempre que 

necessário. Relativamente aos Profissionais de Saúde, estes devem ter o PNV atualizado, com 

destaque para as seguintes vacinas: 

• Hepatite B [VHB], Está indicada a vacinação e/ ou a administração de imunoglobulina 

anti-VHB, aos profissionais não adequadamente vacinados ou imunizados, pós-exposição a um 

caso de hepatite B. Deve-se ter em especial atenção o estado vacinal ou serológico do profissional 

sempre que houver exposição ocupacional a fluidos orgânicos que contenham ou possam conter 

sangue; 

• Sarampo e Rubéola [VASPR] no âmbito do Programa Nacional da Erradicação destas do-

enças do PNV. A VASPR está indicada em caso de contato direto com um infetado como proteção 

individual (preferencialmente até 72 horas após o contato), atualizar vacinas em atraso e também 

está indicada para reduzir a circulação do agente na comunidade;   

• Poliomielite [VIP] no âmbito do Programa Nacional de Erradicação da Poliomielite do 

PNV. Esta vacina está indicada nos profissionais de saúde que trabalham em laboratórios com 

risco de exposição ao agente e a prestadores de cuidados principalmente a utentes provenientes de 

áreas de risco; 

• Tétano e Difteria [Td] para prevenir o contágio por Clostridium Tetani no contexto de fe-

ridas potencialmente tetanogénicas. Neste caso as medidas a adotar dependem do estado vacinal 

da pessoa, e deve ser vacinada antes da limpeza da ferida por neste processo se libertar muita 

toxina tetânica. A vacinação está indicada em caso de ausência da vacinação ou ter a vacina em 

atraso. 
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Outras vacinas como as sazonais (vacina contra a gripe) e, nesta fase atual, a vacina contra a 

Covid-19 fora do âmbito do PNV, que sirvam para proteger os profissionais de saúde de riscos 

biológicos, podem e devem ser administradas pelos diversos serviços de SO, respeitando nesse 

sentido as leis em vigor (Direção-Geral da Saúde, 2020b). 

1.4 O ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM COMUNITÃRIA E DE SA-
ÚDE PÚBLICA  

Segundo o regulamento de competências específicas do enfermeiro especialista em Enferma-

gem Comunitária, quer na prevenção da doença como no seu tratamento, os cuidados de saúde 

primários têm tido uma evolução significativa constituindo-se como fundamental na atualidade 

para manter o bom estado de saúde da população (Ordem dos Enfermeiros, 2018b). 

Segundo a Ordem dos Enfermeiros, o perfil de competências específicas do Enfermeiro Es-

pecialista em Enfermagem Comunitária é definido como,  
“o conjunto de competências clínicas especializadas e corporizadas conso-
ante o alvo e contexto de intervenção, na área de Enfermagem de Saúde 
Comunitária e de Saúde Pública e na área de Enfermagem de Saúde Fami-
liar as quais visam dotar um contexto regulador para o reconhecimento das 
competências e informar os cidadãos com o que podem contar destes pro-
fissionais especializados” (2018:19354). 

As competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária, na 

área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública passam por estabelecer, com base 

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

contribuir para o processo de capacitação de grupos e comunidades, integrar a coordenação dos 

Programas de Saúde de âmbito comunitário e na execução dos objetivos do Plano Nacional de 

Saúde, realizar e cooperar na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico(Ordem dos 

Enfermeiros, 2018b). Nesse sentido, entre outras funções, o Enfermeiro especialista que exerce 

funções em SO ou em uma USP participa na elaboração e coordenação do plano de contingência 

de saúde sazonal para os profissionais de acordo com a realidade de cada unidade e com o disposto 

nas normas em vigor (Direção-Geral da Saúde, 2019). 

1.5 MÓDELO TEÓRICO DE NOLA PENDER 

Ao longo dos últimos anos o desenvolvimento da disciplina de Enfermagem tem permitido 

compreender através de diferentes teorias e modelos a forma como os enfermeiros olham para o 
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seu cliente, esta pessoa enquanto conceito pode ser tratada de forma individual ou formando gru-

pos, famílias ou comunidades (Melo, 2020) no entanto não existem modelos ou teorias, como 

descrito por Melo, Silva e Figueiredo, que “permitam descrever, explicar, predizer ou prescrever 

o cuidado de enfermagem centrado na comunidade como cliente” (2018:83).  

A compreensão e a forma de olhar a saúde foi igualmente alterada. Surgiu uma definição 

multidimensional em que as dimensões económicas, cultural e ambientais demonstram uma clara 

influência ao nível da saúde. A promoção da saúde surge assim como uma estratégia central para 

a melhoria da mesma (Pender, Murdaugh, & Parsons, 2015a). 

Durante o século XX emerge a escola da promoção da saúde, e com isto emergem linhas de 

pensamento que enquadram as decisões de enfermagem não só para o ser individual mas também 

para o coletivo. Pedro Melo afirma que a comunidade começa a “ser encarada no processo de 

decisão em Enfermagem como um elemento fundamental na construção individual do projeto de 

saúde-doença” (2020: 40). Desta forma a evolução da Enfermagem dirigiu-se a uma visão do cli-

ente mais abrangente e direcionada para grupos ou comunidades.  

O modelo da Promoção da Saúde de Nola Pender foi pela primeira vez publicado em 1982, 

sofreu revisões nos anos 2006, 2011 e 2015. O modelo está focado na saúde comunitária e no papel 

da enfermagem no empowerment de comunidades. Desta forma, os diversos profissionais de saúde 

reconheceram que deviam ser feitas mudanças para melhorar o contexto da promoção da saúde, 

pelo que começaram a ser desenvolvidas estratégias nesse âmbito. O modelo é por isso uma ferra-

menta para que os enfermeiros expandam a promoção da saúde a diferentes populações, baseados 

na evidência (Pender et al., 2015). 

Para as autoras, a promoção da saúde não é uma meta mas sim uma ferramenta para alcançar 

a mesma, pelo que o maior objetivo na promoção da saúde é contribuir para as pessoas permane-

cerem saudáveis, melhorar as suas doenças crónicas e contribuir para estabelecer ambientes sau-

dáveis (Pender et al., 2015). A promoção da saúde é a forma de mostrar o caminho às pessoas para 

mudar os seus estilos de vida através de estratégias educacionais e suporte que contribuam a atingir 

a saúde e bem-estar (Pender et al., 2015). 

O Modelo da Promoção da Saúde destaca as diferentes dimensões da pessoa na sua interação 

com o ambiente, valorizando a influência das experiências e características individuais no com-

portamento individual. Torna-se fundamental compreender o meio sociocultural, físico, político, 

institucional e legislativo para promover a saúde não só a nível individual, mas também ao nível 

da comunidade (Pender et al., 2015). 
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O empoderamento comunitário é um processo de ação social, no qual as pessoas e a comuni-

dade adquirem a capacidade de poder atuar na sua própria vida e no ambiente envolvente. Empo-

derar equivale a capacitar a comunidade a um nível de independência do capacitador, neste caso o 

enfermeiro, sendo a capacitação fundamental no processo do empoderamento comunitário, cen-

trada no desenvolvimento de competências individuais (Melo, 2020). 

No processo descrito anteriormente é importante a participação ativa da comunidade, aderindo 

às atividades, programas e discussões que contribuam de alguma forma a tomada de consciência, 

saberes e recursos de forma a criar oportunidades que conduzam à mudança (Pender et al., 2015). 

O enfermeiro deve criar oportunidades que permitam o empoderamento dos membros da co-

munidade, para que os mesmos assumam o controlo dos fatores que determinam a sua saúde. Estes 

membros são agentes ativos com um papel fundamental na prevenção da doença e promoção da 

saúde. 

A participação ativa da comunidade é necessária, como uma estratégia de promoção da saúde 

e devem ser considerados os seguintes aspetos: intervenções que incidam e favoreçam o aumento 

da consciência da comunidade relativamente aos diversos problemas de saúde, coordenação com 

os diferentes parceiros da promoção da saúde, de forma realizar o planeamento das mudanças, 

distribuição dos diferentes recursos disponíveis na comunidade e o envolvimento dos cidadãos 

durante todo o processo (Pender et al., 2015). 

O empoderamento da comunidade resultante da integração do conhecimento científico e de 

diversas estratégias comunitárias traduz-se em ganhos em saúde de toda a comunidade (Pender et 

al., 2015). Neste sentido, seguindo o eixo estratégico da SO, irei apoiar e alicerçar o meu projeto 

de intervenção comunitária na capacitação à comunidade profissional do ACeS Barlavento, de 

forma a estabelecer uma estratégia conjunta para que no final do processo exista um “ganho” que 

se traduza em saúde dos profissionais. 

.  
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2 CARATERIZAÇÃO DO CONTEXTO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO COMU-

NITÁRIA 

Durante a realização do 4º Curso de Mestrado em Enfermagem em Associação foram realiza-

dos dois estágios na área de Saúde Comunitária e de Saúde Pública numa Unidade de Saúde Pú-

blica d pertencente à uma ARS da zona sul, sendo esta a única unidade de Saúde Pública do ACeS 

em estudo. 

2.1 CARATERIZAÇÃO DA ARS E DO ACES 

Sendo considerado um instituto público, a ARS está integrada na administração indireta do 

Estado, possuindo uma identidade jurídica e autonomia financeira e jurídica sendo tutelado pelo 

Ministério da Saúde. O objetivo principal é garantir à população da respetiva área geográfica de 

intervenção o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os meios disponíveis às neces-

sidades, implementar e fomentar as políticas e programas de saúde na sua área de intervenção 

(ARS Algarve, 2018). 

 Na área dos Cuidados de Saúde Primários [CSP] a ARS em estudo é constituída por três 

Agrupamentos de Centros de Saúde [ACeS]. O seu conjunto traduz-se em 14 Unidades de Cuida-

dos na Comunidade [UCC]; 17 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados [UCSP]; 20 Uni-

dades de Saúde Familiar [USF]; 3 Unidades de Saúde Pública [USP] e 3 Unidades de Recursos 

Assistenciais Partilhados [URAP]. Estas unidades funcionais são formadas por equipas multidis-

ciplinares que prestam cuidados de saúde às comunidades, sendo que o objetivo é o abranger a 

totalidade da população (ARS Algarve, 2017). 

Em termos organizacionais o ACeS em estudo é em 2021, constituído por uma Unidade de 

Apoio à Gestão [UAG], sete UCSP, quatro USF, uma USP, uma URAP, cinco UCC e uma Equipa 

Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP) (ARS Algarve, 2018). 

 



 
 

 
out-21 | Página 29 

   

Título | “VACINA-T” Promoção da Saúde Ocupacional nos Profissionais de Saúde de um ACeS do Sul de Portugal 

 
 

Figura 1- Mapa do Algarve 
Fonte: Relatório de Atividades da ARS Algarve 2018. 

 

2.2 CARATERIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO ACES EM ESTUDO 

 
Descreve-se a Unidade de Saúde Pública [USP] do ACeS em estudo como: 

“uma unidade funcional do ACeS (…), criada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
28/2008 de 22 de fevereiro, alterado e republicado pelo DL n.º 137/2013 
de 07 de outubro. As regras de funcionamento, os princípios de organiza-
ção dos serviços e as funções de matéria operativa de Saúde Pública foram 
definidas pelo Decreto-lei n.º 81/2009 de 02 de abril, alterado e republi-
cado pelo Decreto-lei n.º 137/2013 de 07 de outubro” (Unidade de Saúde 
Pública ACeS Barlavento, 2018:8). 

A unidade abrange e executa as suas atividades nos concelhos de Aljezur, Lagoa, Lagos, Mon-

chique, Portimão, Silves e Vila do Bispo, tendo acesso à USP os cidadãos, entidades e represen-

tantes de outras unidades de saúde com os quais a unidade desenvolva atividades de parceria e/ou 

de compromisso assistencial (Unidade de Saúde Pública ACeS Algarve II-Barlavento, 2018). 

A USP do ACeS desenvolve diferentes atividades de apoio à gestão do ACeS, nomeadamente, 

no desempenho de funções de vogal do Conselho Clínico e da Saúde, de presidente da Comissão 

de Qualidade e Segurança do ACeS, de colaboração no âmbito dos Programas de Controlo de 

Resíduos e de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência a Antimicrobianos e de elabora-

ção e execução conjunta de Planos de Contingência de Saúde Sazonal. É responsável pela coorde-

nação do Internato Médico de Saúde Pública na região. Além do descrito anteriormente também 

coordena o Centro de Diagnóstico Pneumológico de Silves, faz ligação com o Serviço de SO da 
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ARS  e colabora ativamente na Unidade Coordenadora Funcional da Diabetes (Unidade de Saúde 

Pública ACeS Algarve II-Barlavento, 2018). 

Função basilar da USP (…) é elaborar e implementar o Plano Local de Saúde da área geográ-

fica articulando com a Diretora Executiva, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve [CHUA], 

os Municípios do Barlavento e restantes parceiros dos concelhos abrangidos (Unidade de Saúde 

Pública ACeS Algarve II-Barlavento, 2018). 

No que se refere a recursos humanos é constituída por uma equipa multiprofissional de cinco 

Médicos de Saúde Pública, duas Enfermeiras especialistas em Saúde Comunitária, cinco Técnicas 

de Saúde Ambiental, três Assistentes Técnicas, entre outros profissionais, no entanto isso é de todo 

insuficiente para a consecução do plano de atividades proposto pela USP para o biénio 2018-2020. 

É importante realçar que para atingir os objetivos da unidade funcional seriam necessários pelo 

menos nove Técnicas Ambientais e cinco enfermeiros de forma a dar resposta às necessidades 

identificadas na região. 

2.3 CARATERIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL DA ARS 

A USP tem por missão contribuir para melhorar o estado de saúde das populações da sua área 

geográfica de intervenção, visando obter ganhos em saúde. A SO é uma das áreas de atuação mais 

importantes em saúde pública, não só por abranger uma faixa populacional numerosa que integra 

toda população ativa com emprego, mas também porque é direcionada para todas as empresas, 

estabelecimentos e locais de trabalho da área geográfica de cada USP. Além das doenças profis-

sionais e os acidentes de trabalho, existe um vasto conjunto de doenças ou danos ligados ou rela-

cionados com o trabalho, provocadas ou agravadas pelas condições de trabalho, pelo que os locais 

de trabalho devem ser avaliados porque podem comprometer os níveis de saúde e bem-estar hu-

mano e a sustentabilidade económica e social (Direção Geral da Saúde, 2019). 

O serviço de SO da ARS (…) iniciou funções a 1 de Março de 2012. A equipa multidisciplinar 

era constituída por1 Médico do Trabalho, 1 Psicólogo que também acumulou a função de gestor 

do serviço, 1 Enfermeiro Especialista em Saúde Comunitária e Saúde publica, 1 Técnico Superior 

de Higiene e Segurança e 1 Assistente Técnico, existindo também 1 Enfermeiro Especialista por 

cada ACeS nomeados como elos de ligação com o serviço de SO. 

Após a sua constituição em 2012 o normal funcionamento do serviço de SO ficou comprome-

tido em 2013 pela falta de Médico, não havendo possibilidade por falta de recursos humanos de 

desenvolver projetos de intervenção na área de SO. 
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      O Serviço de Saúde Ocupacional da ARS  depende diretamente da Unidade de Gestão de 

Recursos Humanos da Administração Regional de Saúde, por deliberação do Conselho Diretivo 

da ARS (…) que consta na Circular Interna Normativa nº21/2015 de 17.12.2015 (ARS Algarve, 

2018). 

Nas diferentes Unidades que constituem a ARS(…), e pela diversidade de profissionais exis-

tentes nos estabelecimentos de saúde, decorrem um conjunto de atividades as quais são inerentes 

a grande número de fatores de risco profissionais. 

Os profissionais de saúde constitui um grupo muito característico, a quem deve ser conferido 

atendimento especial, atendendo à complexidade dos seus contextos de trabalho. A formação e 

prática profissional dos trabalhadores da saúde está direcionada para a prestação de cuidados de 

saúde o que pode justificar a pouca atenção que estes profissionais dedicam aos riscos a que estão 

expostos diariamente e à prevenção dos mesmos (ARS Algarve, 2018). 

Os Serviços de SO nas Unidades de Saúde devem ter como objetivos oferecer aos trabalha-

dores que prestam assistência em saúde, cuidados para que estes não sofram repercussões de saúde, 

principalmente alguma que possa vir a diminuir a sua capacidade funcional ou esperança de vida. 

Desta forma, o serviço de SO pretende promover o mais elevado grau de bem- estar físico, mental 

e social dos trabalhadores que exercem as suas funções na ARS (ARS Algarve, 2018). 

As Atividades de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho que são coordenadas no serviço de 

SO encontram-se preconizadas na Lei nº.35/2014 de 20 de junho- Lei Geral do Trabalho em Fun-

ções Públicas e na Lei nº. 3/2014 de 28 de janeiro, que altera o regime jurídico da Promoção da 

Segurança e Saúde no Trabalho, aprovado pela Lei nº.102/2009 de 10 de setembro (ARS Algarve, 

2018). 

O serviço de SO da ARS encontra-se sem Médico do Trabalho desde 2013, no entanto conta 

com uma Enfermeira Especialista em ECSP que, junto da restante equipa multidisciplinar do ser-

viço de SO definiram no Plano de atividades da ARS de 2018 (ainda em vigor por não ter sido 

atualizado devido ao estado pandémico atual) como objetivos para o Biénio 2018-2020: 

• Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação a todos os funcionários da ARS 

(…); 

 • Promover a aplicação do Programa Nacional de Eliminação do Sarampo a todos funcioná-

rios da ARS (…); 

 • Contribuir para a promoção da saúde dos funcionários e a promoção de ambientes de traba-

lho saudáveis;  
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• Realizar avaliações de risco dos diferentes postos de trabalho na ARS (…);  

• Caracterizar todos os acidentes em serviço e/ou doenças profissionais ocorridos na ARS 

Algarve;  

• Divulgar informação sobre o serviço de SO a todos os funcionários da ARS (…) (ARS 

Algarve, 2018:221). 
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3 METODOLOGIA DO PLANEAMENTO EM SAÚDE 

A metodologia utilizada no presente projeto de intervenção comunitária é a metodologia do 

planeamento em saúde. Inicialmente o Planeamento era utilizado pela economia, tendo posterior-

mente sido aplicado em diversos setores sociais. A OMS foi o principal promotor da sua aplicação, 

incentivando na Conferência de Alma –Ata (1978), que os governos melhorassem as suas estrutu-

ras administrativas, aplicando em todos os níveis métodos de gestão apropriados para planear e 

pôr em prática cuidados de saúde primários (Imperatori & Maria do Rosário Giraldes, 1992). 

Os autores Imperatori e Giraldes definem o Planeamento em Saúde como “a racionalização 

do uso de recursos com vista a atingir os objetivos fixados, em ordem à redução dos problemas de 

saúde considerados como prioritários, e implicando a coordenação de esforços provenientes dos 

vários setores socioeconómicos” (1992:23), sendo para António Tavares um problema de saúde o 

“estado de saúde julgado deficiente pelo individuo, pelo médico ou pela coletividade” (1990:51). 

O Planeamento em Saúde é considerado pelos diferentes autores como um instrumento fun-

damental de gestão por vários motivos: os recursos são escassos, pelo que deve ser realizada uma 

gestão eficaz dos mesmos, o que torna necessário intervir na causa dos problemas para que os 

mesmos não voltem a surgir futuramente. É necessário realizar a definição de prioridades de in-

tervenção porque não é possível intervir em todos os problemas existentes, evitando intervenções 

isoladas sem conhecimento do que os outros setores administrativos têm planeado nessas áreas 

(intervenções multissectoriais/parcerias). Dado que os recursos são escassos, existem infraestru-

turas e equipamentos que podem ser úteis em diversos setores, pelo que mediante um planeamento 

coordenado estes equipamentos podem ser utilizados em várias áreas de uma forma integral (Im-

peratori & Maria do Rosário Giraldes, 1992). 

Para elaborar um projeto com a metodologia de Planeamento em Saúde deve-se percorrer um 

processo, formado por diferentes etapas: diagnóstico da situação, determinação de prioridades, 

fixação de objetivos, seleção de estratégias, preparação operacional/programação e avaliação. A 

omissão de qualquer uma destas etapas poderá conduzir a uma má prestação de cuidados (Tavares, 

1990). 

O Planeamento em Saúde é um processo contínuo e dinâmico, as suas etapas estão interligadas 

e não devem ser dadas como concluídas. É possível que surjam informações novas ao longo do 

processo, o que obriga a reformular as etapas anteriores. Desta forma, mesmo após a avaliação do 

projeto de planeamento pode ser necessário voltar ao diagnóstico de situação mediante alterações 

na situação. (Imperatori & Maria do Rosário Giraldes, 1992) 
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3.1 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

No Planeamento em Saúde, o diagnóstico da situação é a primeira etapa, devendo existir har-

monia entre o diagnóstico e as necessidades de forma a poder determinar se o plano é pertinente e 

adequado. Só quando esta fase conclui é que pode ser implementada (Imperatori & Maria do 

Rosário Giraldes, 1992). 

Para a DGS o diagnóstico de situação “tem como intuito traçar o perfil de saúde de uma po-

pulação, identificar e priorizar os problemas e necessidades de saúde dessa população, bem como 

clarificar as intervenções prioritárias conducentes a ganhos potenciais em saúde” (Portugal, Nunes, 

& Andrade, 2016:6), para isto é importante elaborar o diagnóstico de situação baseado em indica-

dores de saúde, sendo o diagnóstico de situação basilar para poder elaborar um plano de saúde. Só 

realizando uma correta caracterização do estado de saúde da população, será possível aferir as 

necessidades da mesma de forma a conseguir contribuir para uma melhoria efetiva na saúde da 

mesma (Portugal et al., 2016). 

O diagnóstico mede o estado de saúde da população, tornando-se um instrumento utilizado 

para colocar em prática diferentes políticas de saúde, escolha adequada de prioridades, organização 

de atividades e acompanhamento e avaliação dos resultados num processo de planeamento 

(Imperatori & Maria do Rosário Giraldes, 1992). 

O diagnóstico deve ser rápido (não deve ultrapassar os 4-6 meses) de forma a permitir a ação 

em tempo útil, mas da mesma forma deve ser conciso e profundo para que as medidas de solução 

dos problemas sejam adequadas; a rapidez e eficácia na elaboração do diagnóstico dependem de 

fatores tão distintos como a magnitude da situação, extensão da área e também dos recursos hu-

manos disponíveis para concretizar a tarefa (Imperatori & Maria do Rosário Giraldes, 1992). 

Para António Tavares o diagnóstico deve ser “suficientemente alargado, suficientemente apro-

fundado, sucinto, suficientemente rápido e deve corresponder às necessidades do próprio processo 

de planeamento da saúde” (1990:53). Desse modo, o diagnóstico depende da quantidade e quali-

dade da informação obtida, sendo para isto os diferentes sistemas de informação importantes para 

que os dados obtidos sejam fiáveis, recentes e adequados. Em seguimento ao descrito anterior-

mente para obter, recolher e processar informação é fulcral a utilização de métodos quantitativos, 

como são as estatísticas (indicadores) sendo que nas situações em que não é possível ter disponí-

veis dados quantitativos atuais e verazes, deve-se proceder à utilização de técnicas semiquantita-

tivas, técnicas que não requerem de elevados graus de especialização nem elevados recursos tem-
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porais e materiais. Por exemplo Pinault citado em Imperatori e Giraldes divide as técnicas semi-

quantitativas em inquéritos, reflexões individuais, interações de grupo e combinações (impressão 

de uma comunidade)(Imperatori & Maria do Rosário Giraldes, 1992). 

Segundo Tavares a organização de um diagnóstico de situação tem diversos fatores que devem 

ser considerados. É necessária uma preparação adequada por ser oneroso, demorado e utilizar uma 

grande quantidade de recursos; é necessário uma análise profunda sobre a sua pertinência; os dados 

colhidos e obtidos devem ser exclusivos para realizar o diagnóstico (1990). 

3.1.1 Caraterização socioeconómica da área geográfica em estudo  

Para a caracterização socioeconómica da área geográfica em estudo utilizei como instrumento 

diferentes indicadores, que contribuíram para caraterizar a região, mostrando tendências e a evo-

lução ao longo do tempo. 

Para Bonita, Beaglehole & Kjellstrom os indicadores de saúde são uma medida simples e 

exata que nos serve para mensurar o estado de saúde da população (Bonita, Beaglehole, & 

Kjellström, 2006). Desse modo, os indicadores de saúde permitem compreender de forma mais 

adequada a realidade de modo a consolidar as diferentes estratégias de atuação. 

 

3.1.1.1 Área geográfica  

Está localizada abrange na zona mais ocidental da região, a sul de Portugal, com uma área 

geográfica de 2 061,4 km2, distribuídos desde o litoral até à serra, constituído por 7 concelhos e 

28 freguesias, incluindo parte do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina 

(Unidade de Saúde Pública ACeS Algarve II-Barlavento, 2018). 

 
Concelho Freguesia Área (Km2) 
Aljezur Aljezur 

Bordeira 
Odeceixe 
Rogil 

166,7 
79,9 
41,9 
35,0 

Lagoa Lagoa e Carvoeiro 
Ferragudo 
Estômbar e Parchal 
Porches 

39,1 
5,4 
28,1 
15,7 

Lagos São Sebastião e Santa Maria 
Odiáxere 
Luz 
Bensafrim e Barão São João 

29,2 
31,8 
21,8 
130,2 

Monchique Monchique  
Alferce 
Marmelete 

153,2  
95,3 
146,8 
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Portimão Portimão 
Alvor 
Mexilhoeira Grande 

76,9 
15,6 
89,6 

Silves Silves 
Alcantarilha e Pera 
Algoz e Tunes 
Armação de Pera 
São Bartolomeu de Messines São Marcos da Serra 

178,5 
39,9 
51,1 
9,3 
246,4 
154,9 

Vila do Bispo Vila do Bispo e Raposeira 
Sagres 
Budens 
Barão São Miguel 

84,2 
34,3 
45,7 
14,9 

 
TOTAL 

 
2061.4 Km2 

Tabela 1- Distribuição geográfica do ACeS Barlavento, por concelho e freguesia. 
 Fonte: Adaptado de INE Censos 2011 atualizados em Maio 2017. Consultado a 05 de Feve-
reiro de 2021.  

 

3.1.1.2 Demografia da área geográfica do ACeS 

A área de influência do ACeS  abrange uma população residente de 161.629 habitantes (INE, 

2021) equivalente a 37% da população da região (441 469 habitantes). No último censo de 2011, 

verificou-se que a população abrangida pelo ACeS havia crescido 15,2%, valor similar ao do cres-

cimento que foi registado na região (14,1%) e superior ao crescimento registado no resto do con-

tinente (11,8%). Tal como se verifica no ACeS , em fevereiro de 2018 tinha 160 489 utentes ins-

critos no Registo Nacional do Utente, sendo Portimão o concelho com maior número de utentes 

inscritos (57 160 utentes) e Aljezur o concelho com o menor (5 294 utentes) (Unidade de Saúde 

Pública ACeS Algarve II-Barlavento, 2018). 

Em relação aos utentes inscritos nos serviços de saúde por freguesia, verifica-se que a fregue-

sia de Portimão do Concelho de Portimão era a que tinha maior número de inscritos (49.465 uten-

tes) e a freguesia de Burgau, do concelho de Vila do Bispo, a que tinha menor número de inscritos 

(199 utentes) (Unidade de Saúde Pública ACeS Algarve II-Barlavento, 2018). 
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Concelho Freguesia População 
Residente 

Densidade  
Populacional 

População inscrita na 
USF/UCSP 

Aljezur Aljezur 
Odeceixe 
Rogil 

  3597 
926 
771 

Total 5609 17,3 5294 
Lagoa Lagoa e Carvoeiro 

Ferragudo 
Estômbar e Parchal 
Porches 

  14095 
1964 
5498 
1554 

Total 22799 258, 23111 
Lagos Lagos 

Odiáxere 
Luz 
Bensafrim e B.S. João 

  27619 
1595 
1133 
1444 

Total 30714 144,2 31791 
Monchique Monchique 

Alferce 
Marmelete 

  5005 
226 
555 

Total 5386 13,6 5786 
Portimão Portimão 

Alvor 
Mexilhoeira Grande 

  49465 
4609 
3086 

Total 55453 304,6 57160 
Silves Silves 

Alcantarilha e Pera 
Algoz e Tunes 
Armação de Pera 
S.B de Messines 
São Marcos da Serra 

  10369 
3285 
5051 
5411 
6862 
1025 

Total 36476 53,6 32003 
Vila do Bispo Vila do Bispo 

Sagres 
Budens 
Burgau 
Barão de São Miguel 

  3294 
1279 
572 
199 
0 

Total 5192 29,0 5344 
TOTAL 161629 78,4 160489 

Tabela 2- População por Concelho e freguesia e utentes inscritos por concelho e freguesia no ACeS 
em estudo. 
 Fonte: Adaptado de Plano de Ação 2018-2020 da Unidade de Saúde Pública do ACeS.  
 

 Tendo por base a pirâmide etária da população residente na área geográfica da área do ACeS 

(Gráfico 1) observa-se que há um alargamento a partir dos 30 anos de idade até aos 44 anos, que 

corresponde à população ativa, e um estreitamento na base e no cume da pirâmide, correspondendo 
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à população jovem e à população idosa, respetivamente. Estes dados são baseados nos censos de 

2001 e 2011, e mostram a estimativa em 2016; de referir que está a decorrer o XVI Recenseamento 

da População e o VI Recenseamento da Habitação – Censos – em 2021 pelo que os dados poderão 

vir a ser atualizados.  

 
Gráfico 1-Pirâmide Etária da área geográfica em estudo  
Fonte dos dados: Plano de Ação 2018-2020 da Unidade de Saúde Pública do ACeS atuali-
zado em 2016 – Fonte Imagem: Imagem disponível em http://www.arsalgarve.min-saude.pt/ 

 

Relativamente à pirâmide etária da população na área geográfica da ARS, identifica-se que 

em linhas gerais em 2016 é bastante similar à do ACeS  (Gráfico 2). 

 
Gráfico 2-Pirâmide Etária da população da área geográfica da ARS  e ACeS. 
Fonte dos dados: Plano de Ação 2018-2020 da Unidade de Saúde Pública do ACeS Barla-
vento; Imagem disponível em http://www.arsalgarve.min-saude.pt/  

 

Segundo o Plano de Ação da Unidade de Saúde Pública do ACeS apuram-se dados contrasta-

dos baseados em consultas ao INE atualizados em 2016: 

http://www.arsalgarve.min-saude.pt/
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/
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a) Segundo os Censos de 2011, existiam na área geográfica da USP 66.602 famílias, pre-

dominando as famílias com 2 pessoas; 

b) Existem segundo o Plano de Ação da Unidade de Saúde Pública do ACeS dados ba-

seados no INE relativos a imigração na zona que afirmam que na área abrangida pela 

USP em 2016, existia uma taxa de crescimento migratório entre -0,31% e 0,45%, cor-

respondendo estas margens aos concelhos de Monchique e de Aljezur, respetivamente. 

O saldo migratório na área do estudo foi de 313,0 e somente no concelho de Monchi-

que o saldo foi com valor negativo (-17); 

c) A taxa de natalidade registava em 2016 um valor inferior ao da região estudada (8,8‰ 

versus 9,5‰), mas ainda assim superior ao verificado no resto do continente (8,4‰). 

Todos os concelhos da área geográfica do ACeS apresentavam uma taxa de natalidade 

inferior a 10‰, refletindo um número reduzido de nascimentos na comunidade, veri-

ficando-se a mais elevada no concelho de Portimão (9,9‰) e a menor no concelho de 

Monchique (7,2‰); 

d) A proporção de população jovem na área do ACeS situava-se em 2016 entre 7% e 

11%, significando uma diminuição da população jovem, sendo a mais elevada a do 

concelho de Lagoa (10,6%) e a menor a do concelho de Aljezur (7,8%). Em relação à 

proporção de população ativa, situava-se entre 38% e 49%, classificando como ativa 

cerca de metade da população da área geográfica doACeS, observando-se a mais ele-

vada no concelho de Portimão (49,1%) e a menor no concelho de Aljezur (38,4%)  

e) O valor da esperança de vida à nascença registado em 2016 (80,4) mostrou um au-

mento em ambos os sexos, sendo o valor da área do ACeS ligeiramente inferior ao da 

Região (80,7) e ao do continente (81,4). 

f) Segundo o INE em 2016 o índice de envelhecimento na área de abrangência da área 

geográfica do ACeS era de 145,0, sendo superior ao da região (140,1), no entanto é 

inferior ao do continente (153,9). Todos os concelhos apresentavam uma taxa superior 

a 100, significando a existência de mais população idosa do que população jovem, 

sendo a população mais envelhecida a do concelho de Monchique (373,0%) e a menor 

a do concelho de Portimão (116,0%); 

g) O índice de longevidade rondava em 2016 os 55% em quase todos os concelhos da 

área da USP do ACeS (exceto nos concelhos de Portimão e de Lagoa), significando 

que metade da população idosa tinha idade igual ou superior a 75 anos sendo estes 
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valores os mais elevados no concelho de Monchique (59,9%) e o menor no concelho 

de Portimão (45,9%). 

h) Segundo o INE o índice de dependência total é superior a 50% em todos os concelhos 

abrangidos pela USP do ACeS, sendo o valor mais elevado no concelho de Aljezur 

(77,5%) e o menor no concelho de Lagoa (54,2%). 

i) A taxa bruta de mortalidade em 2016 na área do ACeS era de 12,1, sendo maior do 

que a do continente (10,7) e da região (11,8) (Unidade de Saúde Pública ACeS Algarve 

II-Barlavento, 2018). 

 

3.1.1.3 Economia, educação e emprego na área geográfica do ACeS 

Segundo dados do INE e refletidos no Plano de Ação da USP (…), apura-se que a taxa de 

desemprego da população da zona do ACeS situava-se entre 10,8% e 17,2%.  

A educação tem acompanhado o crescimento científico e tecnológico atual. De qualquer 

forma atualmente ainda existe uma taxa importante de indivíduos que não sabe ler nem escrever. 

À data dos censos de 2011 a taxa de pessoas analfabetas em Portugal era de 5,2%, o que corres-

pondia a praticamente meio milhão de pessoas (PORDATA, 2021). A tabela 3 indica a variação 

das percentagens de analfabetismo de Portugal e a região em estudo. 

Taxa de analfabetismo segundo os Censos 

Anos 1981 2001 2011 

Portugal  18,6  9,0  5,2 
Região  25,9  10,4  5,4 

Tabela 3- Taxa de analfabetismo segundo os Censos; Fontes de Dados: INE - X, XI, XII, 
XIII, XIV e XV Recenseamentos Gerais da População; INE - XII, XIV e XV Recenseamen-
tos Gerais da População. 
Fonte: Adaptado de PORDATA Consultado a 06 de Fevereiro de 2021; Elaboração própria. 

 

Segundo o censo de 2011 a taxa de analfabetismo da população abrangida pela USP era de 

5,8%, situando-se entre 4,4% como valor menor e o máximo de 12,0% valor diretamente associado 

ao valor já descrito da população mais envelhecida. 

Relativamente aos setores de atividade predominantes na área de abrangência da USP estes 

são o terciário (80,5%), secundário (16,4%) e primário (3,1%). 
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Tabela 4- Distribuição da população empregada na área da USP  por setor de atividade.  
Fonte: Plano de Ação 2018-2020 da Unidade de Saúde Pública do ACeS (…) Imagem dispo-
nível em http://www.arsalgarve.min-saude.pt/. 

 

3.1.1.4 Mortalidade, acidentes e doenças associadas ao trabalho 

A Demografia da força de trabalho está em constante mudança, em termos de género e idade 

e também fortemente associada a fatores como a imigração, nesse sentido é fundamental ter-se em 

conta estas mudanças para que se construam políticas e estratégias adequadas e eficazes em maté-

ria de SO e segurança no trabalho (Organização Internacional do Trabalho, 2019). 

Nalgumas zonas do mundo a população jovem está a aumentar, enquanto noutras, a população 

está a envelhecer. Esta exerce diferentes pressões sobre os mercados de trabalho e os sistemas de 

segurança social, mas ao mesmo tempo apresenta-se como uma oportunidade para desenvolver 

sociedades inclusivas, ativas, seguras e saudáveis (Organização Internacional do Trabalho, 2019). 

Desta dualidade acima descrita pode-se apurar segundo dados atuais da Organização Interna-

cional do Trabalho [OIT] que os trabalhadores jovens apresentam uma taxa de acidentes de traba-

lho superior à dos mais velhos, a incidência de lesões não mortais em contexto de trabalho forma 

40% superior entre os trabalhadores compreendidos entre os 18-24 anos dos que a OIT considera 

adultos acima dos 25 anos de idade (Organização Internacional do Trabalho, 2019). 

O crescimento da população foi aumentado até 2017, no entanto prevê-se que irá diminuir 

entre 2018 e 2050, principalmente pelo declínio da taxa de natalidade junto do aumento da espe-

rança média de vida. Em países de maior desenvolvimento, o descrito terá um efeito que será o 

envelhecimento da população, pelo que diretamente provocará que os trabalhadores trabalhem até 

mais tarde, e as forças de trabalho fiquem mais envelhecidas., sendo que em 2030 prevê-se atingir 

11% da população mundial acima dos 65 anos, pelo que diretamente terá relação com o previsível 

aumento de pessoas ativas acima dos 65 anos de idade, que por sua vez terá grandes consequências 

http://www.arsalgarve.min-saude.pt/
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para o mundo do trabalho e da SO. Segundo a OIT nestas idades com o processo natural do enve-

lhecimento algumas capacidades funcionais podem entrar em declínio pelo que é fundamental ter 

atenção à prevenção de acidentes relacionados com o envelhecimento, assumindo que os serviços 

de segurança e saúde no trabalho devem adaptar o trabalho às capacidades dos trabalhadores com 

maior idade. Nesse sentido a criação de condições de trabalho sustentáveis exige que os diferentes 

governos adquiram um maior conhecimento sobre a influência do avanço da idade nas capacidades 

de trabalho e o possível impacto cumulativo de todas as exposições ao longo do percurso profis-

sional (Organização Internacional do Trabalho, 2019). 

Em Portugal segundo a Pordata existiram 195.671 acidentes de trabalho (gráfico 3) declara-

dos, dos quais 103 foram mortais, valor mais baixo de mortes desde 2000 no que morreram 368 

pessoas em contexto laboral (gráfico 4), as políticas existentes para a melhoria dos serviços de SO, 

mostram com estes valores que existe uma curva descendente de acidentes e mortes em contexto 

de trabalho. 

 

 
Gráfico 3- Evolução dos acidentes/doenças de trabalho em Portugal   
Fonte dos dados: Adaptado de PORDATA . Atualizado em 2018; Consulta em 06 de Feve-
reiro de 2021. 
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Gráfico 4- Evolução dos acidentes/doenças de trabalho em Portugal. 
Fonte: Adaptado de PORDATA. Atualizado em 2018; Consulta em 06 de Fevereiro de 2021. 

 

Em Portugal, tal como mostram os gráficos, tem existido uma evolução positiva na taxa de 

acidentes e mortes provocadas pelo trabalho através das políticas implementadas a nível europeu 

e nacional, com a Lei n.º 102/2009 de 10 de Setembro, que implementava o Regime jurídico da 

promoção da segurança e saúde no trabalho, que contribuiu de forma significativa ao objetivo final 

da promoção da saúde e segurança dos trabalhadores (Assembleia da República, 2009). 

Relativamente aos acidentes e mortes por atividade económica não me foi possível apurar 

dados exatos na comunidade dos profissionais de saúde a nível nacional. Sites como a Pordata 

embora apresentem os dados por setores de atividade, não contemplaram os profissionais de saúde, 

no entanto a nível regional a ARS (…) no seu último relatório de atividades mostra que em 2018, 

foram notificadas 49 participações, das quais 36 foram acidentes em serviço, 11 foram incidentes 

e 2 acontecimentos perigosos, que ocorreram nos funcionários da ARS. No ano de 2018, foram 

reabertos 3 acidentes de trabalho referentes a anos anteriores (ARS Algarve, 2018). 

A categoria profissional de enfermagem foi a que maior número de participações notificou 

em 2018. Existiram situações desde quedas, a lesões por esforços excessivos e/ou movimentos 

inadequados e um caso de agressão verbal (ARS Algarve, 2018). 

 

3.1.1.5 Recursos de saúde do ACeS em estudo 

A região encontra-se dividido em três grandes ACeS que se encontram sob a alçada jurisdici-

onal da ARS (…). O ACeS (…) em conjunto com os centros de saúde dos 7 concelhos. 
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A Tabela 5 sintetiza as unidades funcionais de Cuidados de Saúde Primários da zona do ACeS 

e a Unidade Hospitalar, e mostra exclusivamente profissionais de saúde excluindo assistentes téc-

nicos salvo na UAG, onde as contratualizações/objetivos procuram o equilíbrio entre exigência e 

exequibilidade, mediante uma estratégia baseada na melhoria contínua e de adequação conforme 

as necessidades em saúde da comunidade atendida pelo ACeS (Unidade de Saúde Pública ACeS 

Algarve II-Barlavento, 2017). O ACeS está dividido em Unidades de Saúde Familiar [USF], Uni-

dades de Cuidados à Comunidade [UCC], Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados 

[UCSP], Unidade de cuidados Paliativos e a Unidade de Recursos Assistenciais partilhados 

[URAP]. 

 
Concelho Tipologia  

Início da Atividade Médicos Enfermeiros  
AO, TSS, TSDT 

1 UCC 02/12/2010 - 13 5 
1 UCSP 20/03/2007 16 24 4 
1 USF-A 12/12/2016 7 7 4 
1 USF-A 14/12/2018 8 8 - 
1 USP - 12* 3 13 

1 e 2 Centro Hospitalar - 384 1464 - 
1 URAP - 1 - 24 
1 UAG - - - 23 
2 UCSP - 4 10 6 
2 UCC - - 6 4 
2 USF - 11 6 4 
2 USF - 9 8 - 
3 UCSP - 18* 15 4 
3 UCC - 1 8 2 
3 Unidade Paliativos - 2 2 2 
6 UCSP - 14 21 10 
6 UCC - - 12 6 
4 UCSP - 3 5 2 
4 UCC - - 4 1 
5 UCSP - 3 5 2 
5 UCC  - 4 2 
7 UCSP - 2 4 4 
7 UCC - - 4 2 

Tabela 5- Síntese das Unidades Funcionais Públicas do Sistema Nacional de Saúde e profis-
sionais de saúde que dão resposta à população aos concelhos da área geográfica em estudo.  
Fonte: Adaptado de Unidade de Saúde Pública (…). 

 

Na área geografica em estudo, os cuidados de saúde diferenciados do SNS são assegurados 

por um Centro Hospitalar Universitário com duas unidades hospitalares, que conta com um total 

de 319 camas na unidade do concelho 1 e 40 camas na unidade do concelho 2. (Centro Hospitalar 

Universitário Do Algarve, 2021). 
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3.1.2 Caraterização da população alvo 

 
Define Fortin como população um grupo de sujeitos que tem caraterísticas comuns definidas 

por um conjunto de critérios (2009)sendo que a caraterística em comum definida da população 

alvo, foi serem profissionais de saúde a exercer funções no ACeS Barlavento. 

A amostra populacional foi constituída através da técnica de amostragem não probabilística, 

intencional ou de conveniência, ou seja, por indivíduos da população facilmente acessíveis e que 

respondam a critérios de inclusão e exclusão precisos. 

Como já foi descrito na área de abrangência do ACeS (…) existem 19 Unidades de Saúde 

distribuídas pelos 7 concelhos. Nestas unidades não está incluída a UAG na qual neste momento 

estão a prestar serviço, Médicos e Enfermeiros em comissão de serviço. A população alvo do pre-

sente projeto incide em todos os profissionais de saúde, Assistentes Operacionais [AO], Enfermei-

ros, Médicos, Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica [TSDT] e outros Técnicos Supe-

riores de Saúde [TSS], que prestam cuidados de saúde diretos aos utentes do ACeS . A metodologia 

da amostragem é por conveniência, tendo em conta que no atual contexto, a população é acessível 

e não é necessário um grande dispêndio de tempo e custos relacionados com a amostra. 

Tendo em conta a grande mobilidade e alterações constantes de recursos humanos sofrida pela 

ARS e provocada também pelo contexto pandémico atual, foi pedida a colaboração à UAG que 

disponibilizou dados recentes do quadro de recursos humanos do ACeS atualizado a janeiro de 

2021, pelo que pode-se apurar uma população alvo de 344 profissionais de saúde dos quais 53 AO, 

167 Enfermeiros, 100 Médicos incluindo internos de especialidade e 24 divididos em TSDT e 

TSS. 
 

3.1.2.1 Considerações Éticas  

Para desenvolver um trabalho de investigação e intervenção é necessário considerar diferentes 

questões éticas presentes em todas as fases do processo. Deve ser considerado “a relevância do 

estudo, a validade científica, o recrutamento e seleção da amostra, a relação risco-benefício, a 

revisão ética independente, a garantia do respeito dos direitos dos participantes.” (Nunes, 2020:5). 

De acordo com o International Council of Nurses, a investigação em enfermagem deve guiar-

se por 6 princípios éticos: beneficência, avaliação da maleficência, fidelidade, justiça, veracidade 

e confidencialidade (Nunes, 2020). 
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Segundo estabelecido na Lei da Investigação Clinica, todo o estudo clínico deve de forma 

obrigatória ser precedido de parecer favorável da Comissão de Ética correspondente. O parecer 

deve ser emitido num prazo de 30 dias, sem o qual o estudo não deve ser realizado (Assembleia 

da República, 2014).  

Para o desenvolvimento do “VACINA-T”, todos os procedimentos éticos foram cumpridos 

conforme a Declaração de Helsínquia de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos. 

Para poder iniciar o processo de colheita de dados foram respeitados, aspetos éticos e deonto-

lógicos, pelo que foram realizadas diligências: inicialmente foi pedido autorização à Diretora Exe-

cutiva e ao Presidente do Conselho Clinico e de Saúde do ACeS  (Apêndice I), que autorizaram o 

desenvolvimento deste trabalho de investigação após o qual foi pedido formalmente parecer à Co-

missão de Ética da ARS (Apêndice II), que emitiu o parecer nº 25/2020 (anexo I), considerando 

que o projeto cumpria todos os aspetos éticos e deontológicos. 

A declaração de consentimento informado (apêndice III) foi disponibilizada em duplicado, 

um para o participante e outro para o investigador. No consentimento estavam implícitos os obje-

tivos do estudo, assim como a participação esperada, assegurando o anonimato e a confidenciali-

dade dos dados, tal como a possibilidade de desistir do estudo a qualquer momento sem qualquer 

consequência. 

 

3.1.2.2 Instrumentos de colheitas de dados 

É fundamental avaliar as caraterísticas da população alvo do projeto, compreender a perceção 

dos mesmos sobre a SO e a importância da vacinação dos profissionais de saúde é basilar para 

poder posteriormente planear intervenções que sejam ajustadas às necessidades da população. 

Os instrumentos de colheita de dados que foram aplicados sobre a amostra têm como objetivo 

poder avaliar os conhecimentos da população sobre a SO e a vacinação profissional, e obter dados 

concisos sobre o estado vacinal da população alvo. 

Inicialmente foi aplicado um questionário como pré teste para poder avaliar o conhecimento 

dos profissionais de saúde sobre o serviço de SO da ARS em estudo e aferir se as questões colo-

cadas eram adequadas para atingir o objetivo do mesmo ou se seria necessário realizar alterações 

ao questionário de forma a atingir as metas propostas antes da sua aplicação final a toda a amostra. 

Com a aplicação do questionário (apêndice IV) pretendeu-se avaliar aspetos sociodemográficos 

da população alvo, a interação com o serviço de saúde ocupacional, e por último o grau de conhe-

cimento sobre a vacinação recomendada para os profissionais de saúde.  
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Os questionários tinham uma codificação para que só o investigador pudesse reconhecer quem 

era o participante e garantir o sigilo, respeitando os aspetos éticos e deontológicos. De referir que 

o pré-teste e o questionário final foram de elaboração própria, pelo que os dados traduzem os 

resultados obtidos nesta população específica, não podendo ser extrapolados para outras realida-

des.  

Os resultados obtidos foram tratados estatisticamente através do programa informático do Ex-

cel, e os resultados foram apresentados em tabelas e gráficos permitindo, como refere Fortin, que 

os dados sejam apresentados de forma clara para serem compreendidos pelo leitor e investigador 

(2009). 

Os dados sobre o estado vacinal dos profissionais foram obtidos individualmente através da 

plataforma digital “E-VACINAS” através da lista nominal facultada pela UAG, que após a auto-

rização da Diretora Executiva colaborou ativamente no desenvolvimento deste projeto de inter-

venção comunitária. 

O pré teste inicial foi aplicado a todos os profissionais de saúde das 2 USF e UCSP do centro 

de saúde 1, dos 74 profissionais destas unidades 38 preencheram o questionário. O questionário 

final foi preenchido por 176 profissionais de saúde do ACeS distribuídos por 18 unidades de saúde 

dos 7 centros de saúde do ACeS. É de referir que alguns profissionais estavam de licença parental 

e outros de baixa médica, mas acredito que a falta de tempo para colaborar em estudos nesta fase 

pandémica, foi o principal fator limitante para a participação no estudo. 

 

3.1.2.3 Apresentação e discussão dos resultados do questionário aplicado 

O primeiro grupo de questões reflete a caraterização sociodemográfica da população alvo. 

Foram incluídos determinantes sociais como a idade, sexo, grau de escolaridade e profissão que 

podem influenciar o estado de saúde individual, e comunitário. 
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Idade % 

20-30 4,10% 
30-40 35,50% 
40-50 26% 
50-60 25,40% 

+ de 60 8,90% 
Sexo: % 

Sexo Feminino 78,10% 
Sexo Masculino 21,90% 

Nível de Escolaridade % 
Ensino Básico 4,20% 

Ensino Secundário 13,70% 
Bacharel 9,50% 

Licenciatura 58,90% 
Mestrado 13,10% 

Doutoramento 0,60% 
Profissão % 

Assistente Operacional 18,90% 
Médico 17,80% 

Enfermeiro 56,20% 
Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica 5,30% 

Técnico Superior de Saúde 1,80% 
Tabela 6: Caraterização sociodemográfica da amostra 

                                        Fonte: Elaboração própria. 
 

Questão 1 - Idade: Nesta questão aprecia-se que o maior grupo de participantes está inserido 

na faixa etária entre os 30-40 anos o que representa 35,5%% da amostra, não existem muitas con-

tratações na atenção primária de profissionais sem experiencia, normalmente são profissionais que 

são contratados após mobilidade ou concursos públicos pelo que são profissionais com experiencia 

laboral.  

Questão 2 - Sexo: O número de participantes do questionário está distribuído em 78,10% do 

sexo feminino e 21,90% do sexo masculino. Este dado aferido da amostra reflete a realidade do 

total de profissionais do ACeS no qual existe um total de 80,5% do sexo feminino e um 19,5%do 

sexo masculino. 

Questão 3 – Grau académico: A maior percentagem de profissionais que fazem parte dos 

recursos humanos das unidades de saúde são licenciados pelo que é normal ser o grau académico 

predominante na amostra deste estudo. Ainda é significativa a percentagem residual de profissio-

nais que ainda são bacharéis e a quantidade mínima de profissionais com mestrado e doutoramento. 
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Questão 4 - Profissão: Nas unidades avaliadas a figura do Assistente Operacional é funda-

mental, mas só as UCSP e UCC têm funcionários desta categoria profissional a prestar serviços, 

no entanto estes AO prestam colaboração às USF dos Centros de Saúde se necessário. 53,3% do 

total de AO dos 7 Centros de Saúde responderam a este questionário. 

O segundo grupo de questões avaliavam a incidência de acidentes e doenças profissionais e 

os conhecimentos sobre SO e SO da ARS de forma a poderem ser relacionados: 
Já teve Acidente/doença profissional % 

Sim 37,30% 
Não 62,70% 

Sabe se existe serviço de SO na sua entidade empregadora % 
Sim 65,10% 
Não 34,90% 

Considera necessário existir consultas de saúde ocupacional na sua entidade patronal % 
Sim 98,3% 
Não 1,70% 

Já teve consulta de SO Médica ou de Enfermagem % 
Sim 47,90% 
Não 52,10% 

Conhece o enfermeiro “elo de ligação” com o serviço de SO da ARS (…) % 
Sim 32% 
Não 68% 

Tabela 7: Conhecimentos sobre SO da ARS  da amostra.  
Fonte: Elaboração própria. 

 

Questão 5 - Já teve algum acidente de trabalho ou tem/teve alguma doença considerada pro-

fissional: O número estimado de doenças relacionadas com o trabalho supera em muito, o número 

de acidentes de trabalho e mortes. Assim, é importante reforçar que as doenças circulatórias, neo-

plasias malignas e doenças respiratórias contribuíram com mais de ¾ partes para a mortalidade 

total relacionada com o trabalho, seguidas pelas lesões relacionadas com o trabalho e pelas doenças 

transmissíveis (Hämäläinen, Takala, & Kia, 2017). Nesse sentido é importante ter um dado sobre 

a presença de acidentes/doenças profissionais de forma a ter um indicador da prevalência no ACeS 

estudado. 

Questão 6 - Sabe se existe um serviço de SO na sua entidade empregadora: O fato de 34,90% 

dos indivíduos da amostra não ter conhecimento da existência de um serviço de SO na ARS é um 

indicador da falta de informação e promoção em contexto de saúde ocupacional, sendo que se-

gundo a Lei 102/2009 de 10 de Setembro ficou determinado que os empregadores públicos deviam 

proceder à implementação de serviços de promoção de segurança e saúde no trabalho até 
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o fim de 2020 (Assembleia da República, 2009), o que no caso da ARS (…) como já foi 

referido anteriormente aconteceu em 2012. 

Questão 7 - Considera necessário existir consulta de saúde ocupacional na sua entidade pa-

tronal: Nesta questão a maior parte dos participantes responderam sim, embora uma considerável 

percentagem (32,38%) da amostra na questão anterior admitiu com a sua resposta nem sequer 

saber da existência da mesma.  

Questão 8 - Já teve consulta de SO Médica ou de Enfermagem: Nesta questão 52,10% dos 

participantes responderam que nunca tiveram uma consulta médica ou de enfermagem de SO. Este 

dado deve servir como indicador da dificuldade ao acesso a estas consultas na ARS (…). Como já 

foi referido a falta de recursos humanos nesta área, embora considerada importante pela DGS, 

constitui uma barreira importante para o normal funcionamento dos serviços de SO, desta forma 

torna-se complicado atingir o objetivo do serviço de SO de promover a saúde e segurança dos 

profissionais (ARS Algarve, 2019). 

Questão 9 - Conhece o enfermeiro “elo de ligação” com o serviço de SO da ARS (…): Como 

foi referido em cada ACeS da ARS (…), existe um profissional de referência, elo de ligação, com 

o serviço de Saúde Ocupacional sediado no concelho capital de distrito, que pretende agilizar 

questões que podem ir surgindo entre os profissionais e facilita a monitorização do estado de saúde 

dos mesmos. Nesse sentido afirma-se que o elo de ligação existe e colabora ativamente na colheita 

e tratamento de dados, que partilha com o serviço Central de SO, embora esta figura não esteja 

claramente identificada pelos profissionais de saúde que responderam ao inquérito. Apenas 32 % 

dos participantes sabe identificar o profissional elo de ligação com o serviço de SO da ARS. 

O terceiro grupo de questões aprofundam sobre o conhecimento da amostra sobre saúde, no-

meadamente a vacinação recomendada pela DGS e a realidade dos profissionais de saúde que 

formam a amostra. 
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Questão 10 – Procura Fontes de informação sobre saúde em geral: 

 

 
Gráfico 5-Distribuição dos participantes sobre a Procura fontes de informação sobre saúde 
em geral. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A maior parte dos profissionais admite procurar fontes de informação sobre saúde para com-

plementar o seu conhecimento. 

Questão 10.1 – Se respondeu sim, em que contexto: 
 

 
Gráfico 6- Distribuição dos participantes sobre o contexto onde procuram informação sobre 
saúde. 
Fonte: Elaboração própria. 

Como foi referido 86% da amostra admite procurar fontes de informação sobre saúde em 

geral, no entanto não deixa de ser significativo o contexto em que esta procura é realizada. 21,5% 

procura informação nas redes sociais e destes 21,5% que procuram nas redes sociais, 68,57% tem 

um grau académico superior a bacharel, incluindo profissionais com o grau de Mestre. 
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Questão 11 - Já recebeu formação/informação sobre a importância da vacinação dos profis-

sionais de saúde? 
 

 
Gráfico 7- Distribuição dos participantes sobre se receberam ou não formação/informação 
sobre vacinação profissional. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O facto de ainda 33,10% dos profissionais não ter recebido informação ou formação sobre 

vacinação profissional reflete a necessidade de intervenção na área. Sendo a vacinação, uma ma-

téria importante relacionada com a prevenção de doenças transmissíveis, o gráfico acima revela 

existirem carências nesse sentido. O PNV refere que a vacinação dos profissionais de saúde, pelo 

risco potencial de contacto com utentes, está incluída nas principais estratégias para diminuir o 

risco de doenças transmissíveis em Portugal (2020). 

Questão 11.1 - Se respondeu sim à questão 11 em que contexto: 

 
Gráfico 8- Distribuição das respostas sobre o contexto da informação/formação da importân-
cia vacinal. 
Fonte: Elaboração própria. 
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No seguimento da questão 11, a questão 11.1 oferece mais dados sobre o contexto em que os 

participantes no estudo adquiriram informação sobre a vacinação nos profissionais de saúde. Como 

se observa, as respostas são diversificadas, no entanto 25% refere ter obtido informação em for-

mações ou campanhas informativas de vacinação. Apenas 15% admite ter recebido informação 

em contexto de consulta de SO, 10,80% em outro contexto, sendo que a maior percentagem dos 

participantes (40,80%) admite ter recebido informação sobre a importância da vacinação a partir 

dos superiores hierárquicos. 

Estes indicadores servem para apurar que deve-se prestar maior atenção a uma possível inter-

venção a nível da realização de formações em serviço sobre a importância da vacinação nos pro-

fissionais de saúde e reforçar as campanhas de vacinação. O papel da SO na promoção da vacina-

ção dos profissionais torna-se residual, o que reflete a necessidade de intervenção nesse sentido. 

Questão 12 - Conhece as vacinas recomendadas no PNV para os profissionais de saúde pela 

DGS? 

 
Gráfico 9- Participantes que conhecem/desconhecem o PNV para os profissionais de saúde. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Nesta questão 87% da amostra respondeu que conhece as vacinas recomendadas para os pro-

fissionais de saúde, sendo que o restante 13% desconhece. Embora o valor da primeira resposta 

seja elevado, em contexto de saúde seria de esperar que a grande maioria dos profissionais de 

saúde tivessem conhecimento nesta matéria de forma a possuir informação fundamental, para po-

der realizar uma decisão consciente, livre e informada sobre as recomendações da DGS em matéria 

de vacinação.  
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Questão 12.1 - Se respondeu sim consegue identificar as vacinas que devemos ter atualizadas 

e estão no PNV, recomendadas para os profissionais de saúde: 

 
Gráfico 10- Distribuição das respostas dos participantes sobre conhecimento das vacinas re-
comendadas para os profissionais de saúde pela DGS. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Como já foi referido neste trabalho, as vacinas recomendadas pela DGS no PNV para os pro-

fissionais de saúde que devem estar atualizadas, são a Hepatite B, Sarampo e Rubéola, Poliomielite 

além do Tétano e Difteria para todos os profissionais (Direção-Geral da Saúde, 2020), pelo que da 

análise das respostas, dos 87% participantes que responderam sim, de fato apenas 17,68% demons-

traram total conhecimento das vacinas recomendadas. 

Questão 13 - Conhece as vacinas sazonais recomendadas para os profissionais de saúde pela 

DGS? 

 
Gráfico 11- Distribuição das respostas dos participantes sobre o conhecimento das vacinas 
sazonais recomendadas. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Esta questão está direcionada no sentido de apurar o conhecimento sobre as vacinas sazonais 

(nomeadamente a da gripe sazonal) recomendadas para os profissionais de saúde pelos serviços 

de SO para promover a saúde não só dos profissionais, mas também dos utentes por estes atendi-

dos, diminuindo assim a possível transmissão de doença. Esta afirmação é reforçada pela orienta-

ção da DGS nº037/2020 que reforça a administração nestes grupos profissionais de forma a pro-

mover a proteção da saúde individual e promover a proteção da saúde coletiva, ao prevenir a trans-

missão do vírus da gripe nos locais de trabalho, na família e na comunidade (Direção-Geral da 

Saúde, 2020). 

Questão 14 - Considera que as vacinas indicadas para os profissionais de saúde são obrigató-

rias por lei? 

 
Gráfico 12- Distribuição das respostas dos participantes sobre se consideram que as vacinas 
são obrigatórias por lei.  
Fonte: Elaboração própria. 

 
Em Portugal a última vacina a ser obrigatória foi a do Tétano e Difteria (Ministério da Saúde 

e Assistência, 1962), mas atualmente o PNV assume a vacinação como recomendada e não como 

obrigatória. A amostra demonstra conhecimentos nessa área sendo que 64,50 % dos participantes 

declara que as vacinas não são obrigatórias por lei. 
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Questão15 - Pretende receber a vacina contra a Covid-19 

 

 
Gráfico 13- Distribuição das respostas dos participantes sobre se pretendem receber a vacina 
para combater a Covid-19. 
Fonte: Elaboração própria.  

 
Esta questão era obrigatória no questionário devido ao contexto pandémico atual. Dos parti-

cipantes, apenas 82,2% demonstram intenção em ser vacinados contra a Covid-19. De referir que 

a DGS recomendou na fase 1 a vacinação a 100% dos profissionais de saúde que tenham critérios 

para tal, ou seja, nenhuma contraindicação para receber a vacina (Direção Geral da Saúde, 2021a) 

Questão 16 - Conhece os riscos profissionais a que está exposto e a sua possível prevenção 

mediante a vacinação? 

 

 
Gráfico 14-Distribuição das respostas dos participantes sobre se conhecem os riscos e a sua 
prevenção mediante a vacinação.  
Fonte: Elaboração própria. 

 

A maior parte da amostra admite conhecer os riscos existentes e a sua possível prevenção 

através da vacinação. Como já foi referido 9% das mortes em contexto profissional são provocadas 

por doenças transmissíveis (Hämäläinen et al., 2017), pelo que torna-se fundamental promover a 
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vacinação nestes profissionais. Também é de referir que Portugal segundo o SNS tem uma taxa 

superior a 95% de pessoas que acreditam na segurança, efetividade e importância das vacinas pelo 

que demonstra-se que a população tem consciência da importância da vacinação e os riscos que se 

evitam mediante a mesma (Serviço Nacional de Saúde, 2019).  

Questão 17 - Tem atualizadas e registadas as vacinas recomendadas para os profissionais de 

saúde no seu boletim de vacinas e na plataforma E-VACINAS? 

 
Gráfico 15- Distribuição das respostas dos participantes sobre o registo vacinal atualizado.  
Fonte: Elaboração própria. 

 
Esta questão vai ao encontro de uma das necessidades expressas pelas enfermeiras responsá-

veis pela USP e SO, no sentido de ser necessário atualizar os dados existentes do estado vacinal 

dos profissionais do ACeS a fim de definir uma estratégia para promover e melhorar a adesão 

vacinal dos profissionais. Da amostra 82,20% declaram ter as vacinas atualizadas e registadas e 

17,80% declaram não ter atualizado o estado vacinal. Salienta-se que os objetivos do serviço de 

SO da ARS do ACeS em estudo é de atingir no mínimo 95% da cobertura vacinal nos profissionais 

de saúde (ARS Algarve, 2019) .  
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Questão 17.1 - Se respondeu não à questão 17 pode especificar o motivo: 

 
Gráfico 16- Distribuição das respostas dos participantes sobre o motivo de não ter o estado 
vacinal atualizado. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Dos 17,80% que admitem não ter o estado vacinal atualizado, 41,7% declara ter medo de 

reações adversas das vacinas. Neste ponto tornou-se evidente a necessidade de desenvolver ações 

de formação aos profissionais sobre a segurança das vacinas, indo ao encontro do descrito na lite-

ratura que afirma que raramente a administração de medicamentos provoca reações adversas gra-

ves, nomeadamente, reações anafiláticas, e que existindo uma atuação rápida e atempada a letali-

dade destas possíveis reações são inferiores a 1 % (Direção-Geral da Saúde, 2020b) 

Questão18 - Se respondeu não na questão 17 pode indicar se assinou ou indicou algum termo 

ou indicou recusa à vacinação: 

 
Gráfico 17-Distribuição das respostas dos participantes sobre se indicaram alguma recusa à 
vacinação. 
 Fonte: Elaboração própria 
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Dos 17,80% de participantes que responderam a esta questão 74% responderam que não assi-

naram termo de recusa nem informaram formalmente a recusa. Neste caso é fundamental promover 

a vacinação mas existindo recusa, deve ficar o registo da mesma, sendo possível fazê-lo inclusive 

na plataforma E-VACINAS, ficando um registo em como a vacina foi disponibilizada nalgum 

momento mas existe uma recusa formal do profissional de a receber e o motivo. 

Questão 19 - Pensa que a sua entidade empregadora se pode desresponsabilizar da sua situa-

ção em contexto de doença profissional no caso de existir recusa à vacinação ou não ter as vacinas 

“em dia”? 

 
Gráfico 18- Distribuição das respostas dos participantes sobre se pensam que a entidade pa-
tronal pode desresponsabilizar-se em caso de não ter o estado vacinal atualizado. 
Fonte: Elaboração própria 

 
Esta questão mostra que 48,8% da amostra considera que em caso de doença profissional 

transmissível e ter o estado vacinal desatualizado, a entidade patronal pode desresponsabilizar-se 

da situação, e 51,20% considera que não. Pelo facto de o PNV apresentar as vacinas como reco-

mendadas e não obrigatórias, não existe penalização legal aquando da recusa. A resposta a esta 

questão serve como indicador de mais uma lacuna de informação na população inquirida. 
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nominal fornecida pela UAG do ACeS. Os dados foram tratados de forma confidencial e foram 

apresentados coletivamente por unidade de saúde, de forma a garantir o sigilo e não comprometer, 

nem identificar os sujeitos da população alvo. Foi decidido que, além das vacinas recomendadas 

pela DGS para os profissionais do PNV, é fundamental nesta fase incluir no estudo os dados sobre 

a vacinação contra a Covid-19 e vacina da gripe sazonal. 

O fato do serviço de SO e USP não serem informados das admissões e saídas de funcionários, 

afeta substancialmente a taxa de cobertura vacinal, na medida em que provoca uma falta de registos 

de vacinas versus um aumento do número de profissionais (ARS Algarve, 2018). Para colmatar 

esta falha, é indispensável existir uma articulação e colaboração entre a UAG e a USP e SO. É 

necessário ter a lista atualizada dos profissionais do ACeS e só desta forma, se consegue atingir o 

objetivo de monitorização do estado vacinal dos profissionais, com o consequente incentivo à ade-

são à vacinação.  

 

 
Gráfico 19- Estado vacinal relativo ao Sarampo no ACeS (…). 
Fonte: Elaboração própria 

 
Como é referido no Relatório de Atividades da ARS de 2018 as taxas de cobertura vacinal 

referente ao Sarampo e Rubéola tem melhorado consideravelmente (ARS Algarve, 2018), embora 

nos centros de Saúde 4 e 5 as taxas estão abaixo dos restantes CS do ACeS. A localização destes 

CS e a limitação de recursos humanos torna difícil atuar diretamente com os profissionais pelo 

que, segundo os indicadores apresentados, torna-se necessário realizar uma estratégia de forma a 

melhorar a taxa de cobertura vacinal destes CS, sem esquecer que noutros também existe conside-

rável margem de melhoria até atingir o objetivo estipulado desde 2017 pela SO de atingir a taxa 

de 95% de cobertura vacinal. 
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Gráfico 20- Estado vacinal relativo ao tétano e Difteria no ACeS (…).  
Fonte: Elaboração própria 

 
Os números apresentados refletem resultados homogéneos de cobertura vacinal de tétano e 

difteria por CS, no entanto só os CS 3 e 7  atingem o objetivo dos 95% colocados pelo serviço de 

SO. 

 

 
Gráfico 21- Estado vacinal relativo à Hepatite B no ACeS (…). 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Relativamente à taxa de cobertura vacinal dos profissionais de saúde por CS do ACeS, veri-

fica-se mais uma vez que os CS localizados mais longe da área de maior influência da USP do 

Barlavento, apresentam menor taxa de cobertura vacinal. 
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Gráfico 22- Taxa cobertura vacinal relativo a Gripe Sazonal no ACeS . Fonte Serviço de SO 
da ARS (…). 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Os resultados apresentados mostram a cobertura vacinal da gripe por categoria profissional. 

Segundo o Relatório de Atividades da ARS (…) os valores estão acima do contratualizado para a 

época 2018/2019. Contudo, ainda existe margem de melhoria principalmente dos profissionais que 

não responderam e dos que recusaram a vacina (ARS Algarve, 2018). 

 

3.1.2.5 Adesão a campanha de vacinação contra a Covid-19 

 
No início do Estágio I a 4 de janeiro de 2021 estava em pleno início a Fase 1 da vacinação 

contra a Covid-19 nos profissionais de saúde. Esta começou no ACeS em estudo a dia 29 de de-

zembro de 2020, sob a supervisão da Enfermeira responsável pela vacinação na USP do ACeS, 

que forneceu informação, promoveu a campanha e incentivou a adesão à vacinação de forma a 

conseguir a maior taxa de adesão possível. 

Os dados apresentados foram obtidos através das listagens de profissionais por unidade que 

forma entregues a pedido da USP  de forma a gerir o processo de vacinação. Estas listas foram 

analisadas na sua totalidade de forma individual com o objetivo de identificar os profissionais que 

aceitaram, recusaram ou tinham dúvidas sobre a vacinação, para poder posteriormente implemen-

tar estratégias para promover a vacinação de forma aos profissionais fazerem uma escolha infor-

mada e consciente sobre a sua possível ou não vacinação. É importante referir que nem todos os 

profissionais preencheram as listas pelo que foram considerados indecisos pela USP. 

A DGS admite a vacinação como a melhor forma de proteção individual assim como a mais 

adequada forma de contribuir para a saúde pública e controlar a pandemia, afirmado que a Covid-
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19 é potencialmente evitável, e que as vacinas desenvolvidas contra a mesma, demonstraram ser 

seguras e eficazes nos ensaios clínicos publicados (Direção Geral da Saúde, 2021b). 

Na Fase 1 a distribuição dos profissionais do ACeS Barlavento que pretendem aderir à vacina 

contra a Covid-19 é a seguinte: 

 
Taxas de adesão a vacinação contra a Covid-19 por Centro de Saúde 

CS 3 Profissionais % 

Sim 48 100% 
Não  0 
CS 2  % 
Sim 27 41,53% 
Não 15 23.07% 

Não sei 23 35,38% 
CS 1  % 
Sim 90 63,38% 
Não 51 35,91% 

Não sei 1 0,7% 
CS 7  % 
Sim 15 88,2% 
Não 2 11,8% 
CS 6  % 
Sim 37 66,1% 
Não 19 33,9% 
CS 4  % 
Sim 7 33,89% 
Não 11 66,11% 
CS 5  % 
Sim 10 55,5% 
Não 8 45,5% 

Tabela 8: Distribuição por CS da adesão a vacinação Covid na fase 1. 
Fonte: Elaboração própria. 

  

Mais uma vez, e como já foi referido é nos CS 4 e 5 onde se concentra a menor taxa de intenção 

à vacinação. 

Na seguinte tabela são apresentados os números de profissionais de saúde que aderem e recu-

sam a vacinação por categoria profissional e por CS na fase 1 da campanha de vacinação, de forma 

a poder depois estabelecer uma estratégia de intervenção para promover a vacinação. 
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Taxas de adesão a vacinação contra a Covid-19 por Centro de Saúde e Categoria Profissional 

CS 3 Sim% Não% Não sei % 
Médico 100% 0 % 0% 

Assistente Operacional 100% 0% 0% 
Enfermeiro 100% 0% 0% 

CS 2 Sim% Não% Não sei % 
Médico 69,23% 19,26% 11,53% 

Assistente Operacional 0% 40% 60% 
Enfermeiro 45,94% 16,21% 37,83% 

Técnico Superior  65,62% 34,38% 0% 
CS 1 Sim% Não% Não sei % 

Médico 73,91% 21,73% 4,34% 
Assistente Operacional 66,6% 33,3% 0% 

Enfermeiro 50% 50% 0% 
Técnico Superior  67.74% 32,25% 0% 

CS 7 Sim% Não% Não sei % 
Médico 100% 0 % 0% 

Assistente Operacional 100% 0% 0% 
Enfermeiro 66,6% 33,3% 0% 

CS 6 Sim% Não% Não sei % 
Médico 76,92% 23,08% 0% 

Assistente Operacional 72,72% 27,27% 0% 
Enfermeiro 65,5% 35,5% 0% 

CS 4 Sim% Não% Não sei % 
Médico 75% 25% 0% 

Assistente Operacional 33,3% 66,6% 0% 
Enfermeiro   0% 

CS 5 Sim% Não% Não sei % 
Médico 75% 25% 0% 

Assistente Operacional 75% 25% 0% 
Enfermeiro 22,2% 77,8% 0% 

Tabela 9: Distribuição por CS da adesão a vacinação Covid na fase 1. 
Fonte: Elaboração própria 

 
Nos números apresentados destaca-se a elevada taxa de enfermeiros que manifestaram a não 

intenção de se vacinarem contra a Covid-19 nos CS 4 e 5, assim como o número de recusas de 

Enfermeiros e Médicos no CS 1. 
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3.1.3 Problemas identificados 

Foi possível reconhecer um conjunto de problemas associados à falta de conhecimento sobre 

a existência do Serviço de SO, o seu funcionamento e o acesso. Também pelos dados apresentados 

existe um número considerável de profissionais com vacinas do PNV em atraso, principalmente 

nos CS mais distantes da sede da USP do ACeS, e outros que por diversos motivos não aderiram 

às vacinas sazonais recomendadas e manifestaram a intenção de recusar a vacinação contra a Co-

vid-19.  

Com base na análise dos dados epidemiológicos, foi possível identificar a taxa de distribuição 

de motivo de mortes associadas ao trabalho e a curva de acidentes e doenças profissionais em 

Portugal, assim como a mortalidade associada ao trabalho, além de que foram apresentados dados 

sobre os acidentes/doenças ocorridos na ARS (…) em 2018, última data publicada, pelo que fica 

demostrado nesta etapa de diagnóstico a pertinência e importância de um serviço de SO para os 

profissionais do ACeS em estudo, assim como deve ser facilitado o acesso ao mesmo. 

Como refere Emílio Imperatori e Maria do Rosário Giraldes a identificação das necessidades 

sentidas e expostas pelos indivíduos de uma comunidade são importantes, não só na fase do diag-

nóstico, mas também na fase de escolha das prioridades e na organização das atividades, na estra-

tégia e na programação das mesmas(Imperatori & Maria do Rosário Giraldes, 1992). 

Estes autores destacam que “as necessidades reais são aquelas que são determinadas pelos 

técnicos com as limitações próprias do conhecimento da realidade” sendo que a versão científica 

complementa-se com as necessidades sentidas pela população alvo (Imperatori & Giraldes, 

1992:45). 

Entre as necessidades sentidas pela população existem as expressas e as não expressas, sendo 

que as expressas se referem à procura de serviços ou cuidados de saúde e podem não corresponder 

a uma necessidade real sendo que as não expressas têm origem na análise do investigador e cons-

tituem-se através do equilíbrio entre as necessidades sentidas expressas, a oferta, e as necessidades 

reais existentes, devendo ser conciliadas com a população em relação a crenças, atitudes e opiniões 

de forma a promover e melhorar a recetividade aos conteúdos que irei propor no planeamento 

(Imperatori & Maria do Rosário Giraldes, 1992). 

Definir prioridades significa realizar uma escolha entre os problemas mais importantes, num 

determinado momento, pelo que após o exposto anteriormente foram identificadas as seguintes 

áreas: 



 
 

 
out-21 | Página 66 

   

Título | “VACINA-T” Promoção da Saúde Ocupacional nos Profissionais de Saúde de um ACeS do Sul de Portugal 

 A relação entre a falta de recursos humanos de SO e o acesso a consultas de SO dos 

profissionais do ACeS em estudo; 

 A relação entre o pouco contato da unidade de SO e elo de ligação na USP, com os 

profissionais dos CS e o seu efeito na adesão às campanhas de vacinação do PNV;  

 A relação entre a falta de formação em matéria de prevenção através da vacinação 

profissional e a adesão às vacinas; 

 A relação entre a distância física de algumas Unidades Funcionais do ACeS e a USP 

em matéria de acesso aos cuidados de SO, nomeadamente na prevenção de doenças e 

a adesão à vacinação; 

 A relação entre a falta de informação e a adesão à vacinação para a prevenção da Co-

vid-19. 

Perante o exposto, fatores como a falta de informação, recursos materiais (espaço físico no 

ACeS) e recursos humanos de SO, podem influenciar o acesso a consultas médicas e de enferma-

gem assim como a adesão à vacinação profissional, constituindo isto um problema de saúde pú-

blica no que se refere aos profissionais de saúde pelos riscos a que estão expostos no seu dia-a-

dia.  

3.2 DETERMINAÇÃO DE PRIORIDADES 

Após ter estabelecido o diagnóstico e identificados os problemas de saúde existentes, a se-

guinte etapa do planeamento é a definição de prioridades. A definição de prioridades é considerada 

como a essência num processo de tomada de decisão (Tavares, 1990). 

 Nesta fase será realizada a hierarquização dos problemas identificados, sendo importante re-

ferir que estes devem ser comparáveis para ser possível a sua seleção (Imperatori & Maria do 

Rosário Giraldes, 1992). A determinação de prioridades permite refletir sobre os problemas de 

cariz prioritário devendo ter sempre em consideração dois elementos, o horizonte temporal do 

plano e a área de programação. Trata-se de prever o tempo para a intervenção, o local onde se vai 

atuar e os recursos disponíveis nessa região (Imperatori & Maria do Rosário Giraldes, 1992). 

Para a efetivação da seleção de prioridades deve-se recorrer a critérios, através dos quais os 

problemas serão organizados em prioridades. Não existem critérios universais por todos possuírem 

vantagens e inconvenientes, os critérios dependem do contexto onde serão desenvolvidos. Se-

gundo o referido pelos autores, os critérios que as tornariam intemporais são, a magnitude que 

caracteriza o problema pelo seu tamanho; a transcendência que realiza a ponderação por grupos 
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etários; e a vulnerabilidade, fundamental no planeamento por objetivar a utilização dos recursos 

onde existe maior visibilidade e possibilidade de prevenção. Além destes, existem outros critérios 

que podem ser utilizados para selecionar prioridades, como por exemplo a evolução, irreversibili-

dade do dano, atitude da população e fatores económicos (Imperatori & Maria do Rosário Giraldes, 

1992). 

Na técnica de Comparação por Pares, utilizada para a determinação de prioridades dos pro-

blemas e necessidades sentidas da população, o investigador avalia dois problemas de cada vez, 

escolhendo aquele que precisa de um cuidado prioritário. Cada problema é comparado sistemati-

camente com todos os outros. A ordenação final resulta do número de vezes que o problema em 

causa foi escolhido (Tavares, 1990). Sendo assim, na tabela abaixo apresenta-se a comparação por 

pares dos problemas identificados. 

Tabela 10 - Determinação de prioridades de acordo com a técnica de comparação de Pares. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A determinação de prioridades dos problemas identificados através da técnica de Comparação 

por Pares permitiu obter a seguinte ordenação final:  

1. Existe falta de informação o que diminui a adesão à vacinação para a prevenção da Covid-

19; 

2. Relação direta entre a falta de formação em matéria de prevenção através da vacinação e 

a posterior adesão às vacinas; 

Problema 

1 2 3 4 5 

Falta de 
recursos e 
acesso a 
consultas de 
SO 

Falta de contato com 
os profissionais de 
SO e USP e sua 
relação com a adesão 
à vacinação do PNV 

Falta de 
Formação em 
matéria de 
vacinação e a 
relação com a 
adesão à 
vacinação 
 

 
Distancia 
entre as 
unidades 
funcionais e a 
USP 
 

Falta de 
informação e seu 
efeito na adesão 
à vacinação 
COVID-19 
 
 
 

1-2  X    
1-3   X   
1-4 X     
1-5     X 
2-3   X   
2-4  X    
2-5     X 
3-4   X   
3-5     X 
4-5    X X 

Pontuação 1 2 3 1 4 
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3. Existe pouco contato ou relação entre a Unidade de SO, e elo de ligação na USP, com os 

profissionais das unidades do ACeS diminuindo a adesão às campanhas de vacinação do 

PNV; 

4. A distância entre as unidades funcionais e a USP provoca a menor transmissão de infor-

mação pertinente em matéria de SO e o contato entre profissionais; 

5. A falta de recursos humanos e o acesso a consultas de SO. 

Considerando que os problemas estão relacionados entre si, considerou-se como importante 

realizar uma intervenção no âmbito dos três problemas identificados como prioritários. Principal-

mente por causa do contexto pandémico, seria importante realizar deslocações a cada unidade 

funcional e formação para os profissionais de saúde, no sentido de promover a adesão à vacinação 

para combater a Covid-19, sem deixar de atender a outras vacinas prioritárias pelo PNV, aprovei-

tando estes momentos, para promover a figura do elo de ligação do ACeS com a unidade de SO 

da ARS, e promover a interação entre os indivíduos e referida unidade, tendo sempre em conside-

ração as necessidades em saúde que virão a aparecer num contexto próximo pós-pandemia. 

3.3 DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS 

Após a conclusão do diagnóstico da situação e determinados os problemas prioritários, de-

vem-se fixar os objetivos a atingir em relação a cada um dos problemas durante um determinado 

período de tempo (Imperatori & Maria do Rosário Giraldes, 1992). 

  António Tavares afirma que “os objetivos correspondem aos resultados visados em termos 

de saúde que se pretende para a população-alvo, pela implementação dos projetos, constitutivos 

dos programas que no seu conjunto, formam os planos”(1990:113). 

 Imperatori e Giraldes referem que a fase de definição de objetivos “é uma etapa fundamental, 

na medida em que apenas mediante uma correta e quantificada fixação de objetivos se poderá 

proceder a uma avaliação dos resultados obtidos com a execução do plano em causa” (1992:77).  

Devem ser tidos em conta quatro aspetos basilares nesta etapa:  

 A eleição dos indicadores dos problemas de saúde considerados como prioritários, 

sendo os indicadores a relação entre uma situação específica e a população em risco; 

 A determinação da tendência dos problemas considerados como prioritários, sendo 

esta tendência a evolução natural desse problema em caso de que as condições exis-

tentes continuem as mesmas;  
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 A fixação de objetivos desejados a atingir a médio prazo, sendo o objetivo o “enunci-

ado de um resultado desejável e tecnicamente exequível de evolução de um problema 

que altera, em princípio a tendência de evolução natural desse problema, traduzido em 

termos de indicadores de resultado ou de impacto”(Imperatori & Giraldes, 1992:80).  

 Definir objetivos operacionais ou metas sendo estas “o enunciado de um resultado 

desejável e tecnicamente exequível das atividades dos serviços de saúde, traduzido em 

termos de indicadores de atividade” (Imperatori & Giraldes, 1992:80). 

Na elaboração dos objetivos deve-se ter em conta determinadas caraterísticas. Segundo Tava-

res os objetivos devem ser pertinentes, precisos, realizáveis e mensuráveis. Além do descrito de-

vem também estar presentes outros fatores, como são a natureza da situação, os critérios de sucesso 

e fracasso, a população alvo do projeto, área e o tempo em que se pretende atingir os objetivos 

propostos (Tavares, 1990). 

 O objetivo geral do projeto refere-se a uma situação que se pretende atingir, mas é definido 

de forma genérica. Os objetivos específicos referem-se de forma particular a aspetos dessa situação 

(Tavares, 1990). 

A fase de fixação de objetivos é basilar num planeamento em saúde, afirmando Tavares que 

“quem não sabe para onde quer ir não chega a lado nenhum”(1990:136). 

Para poder atingir o objetivo geral, foram definidos objetivos específicos e metas correspon-

dentes: 

OBJETIVO GERAL 

 Promover a adesão dos profissionais de saúde do ACeS (…) ao Programa Nacional de 

Vacinação recomendado pela DGS, empoderando-os  sobre os riscos associados à não 

vacinação 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar a cobertura vacinal da totalidade dos profissionais do ACeS (…); 

 Avaliar o conhecimento dos profissionais de saúde sobre as vacinas recomendadas 

pelo PNV para esta população alvo; 

 Estimar a intenção de adesão dos profissionais de saúde à vacina contra a Covid-19; 

 Aumentar a adesão da população alvo à vacinação contra a Covid-19; 

 Promover o agendamento das vacinas da Hepatite B, Sarampo e Tétano dos profissio-

nais de saúde do ACeS (…) após a vacinação Covid; 

 Divulgar o Serviço de SO da ARS Algarve junto dos profissionais do ACeS (…).  
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Como foi referido por Emílio Imperatori e Maria do Rosário Giraldes é fundamental definir 

metas. As metas são uma consequência dos diferentes objetivos estabelecidos, e as diversas ativi-

dades a realizar são uma consequência das metas definidas.  

É importante distinguir os objetivos das metas, nomeadamente no prazo de avaliação de cada 

uma delas, a avaliação dos diferentes indicadores de impacto são passiveis de evolução a médio 

prazo, no entanto os indicadores de atividade são passiveis de avaliação a curto prazo(Imperatori 

& Giraldes, 1992). 

 

Objetivos Específicos Metas 

Avaliar a cobertura vacinal da totalidade dos 
profissionais do ACeS  

Verificar individualmente o estado vacinal de 100% dos pro-
fissionais do ACeS  na plataforma E-VACINAS e criar base 

de dados com a informação obtida 
Avaliar o conhecimento dos profissionais de 
saúde sobre as vacinas recomendadas pelo 

PNV para esta população alvo 

Que pelo menos 50% da população alvo responda aos instru-
mentos de colheita de dados 

Estimar a intenção de adesão dos 
profissionais de saúde à vacina contra a 

Covid-19 

Avaliar 100% dos questionários de forma a estimar a intenção 
de adesão a vacina contra a Covid-19 
Analisar a totalidade das listagens recebidas na USP de forma 
a identificar os profissionais de saúde que aderiram, recusa-
ram ou tinham dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 

Aumentar a adesão da população alvo à 
vacinação contra a Covid-19; 

 

Visitar 100% de unidades de saúde do ACeS que tenham pro-
fissionais indecisos ou que recusam a vacina  

Que pelo e menos 75% dos profissionais de saúde sejam vaci-
nados até ao fim do Estágio Final 

Promover o agendamento das vacinas da 
Hepatite B, Sarampo e Tétano dos 

profissionais de saúde do ACeS após a 
vacinação Covid; 

 
 

Assegurar que pelo menos 50% da população alvo fique com 
o agendamento das vacinas em falta 

Entregar a 100% dos responsáveis da vacinação uma tabela 
com o estado de cobertura vacinal dos profissionais de forma 
a facilitar a intervenção e agendamento dos profissionais nas 

próprias unidades de saúde  

Divulgar o Serviço de SO da ARS (…) junto 
dos profissionais do ACeS.  

 

Elaborar e distribuir um flyer sobre circuito/orientações do 
serviço de SO e entregar a 100% de Unidades de Saúde 

Que 75% dos responsáveis das unidades de saúde participem 
nas sessões formativas sobre o serviço de SO 

Tabela 11 – Objetivos específicos e metas. 
 Fonte: elaboração própria. 
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3.4 SELEÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

Esta etapa é a quarta do Planeamento em Saúde, na qual é fundamental determinar qual o 

processo mais adequado para minimizar os problemas de saúde prioritários identificados.  

Segundo Imperatori e Giraldes as estratégias de saúde são “o conjunto coerente de técnicas 

específicas organizadas com o fim de alcançar um determinado objetivo, reduzindo assim, um ou 

mais problemas de saúde” (1992:87). 

Desta forma as estratégias desenvolvidas devem conduzir os profissionais de saúde do ACeS 

para uma tomada de decisão informada, de forma a prevenir doenças e promover a saúde nos 

profissionais. 

Tendo em conta o descrito anteriormente as estratégias delineadas para o atual projeto são as 

seguintes: 

 Estabelecimento de parcerias; 

 Capacitação e empoderamento para a tomada de decisão face à saúde individual e co-

letiva; 

 Trabalho em equipa; 

 Envolvimento dos responsáveis da vacinação das diferentes unidades funcionais do 

ACeS ; 

 Educação para a Saúde [EPS] /Formação em serviço.  

Os assuntos relacionados com saúde em geral são mais facilmente geridos e resolvidos quando 

estão presentes parcerias, deste modo é possível atingir soluções que não seriam possíveis de qual-

quer outro modo(Pender et al,2015). 

As diversas intervenções devem envolver de forma ativa os participantes para conseguirmos 

orientar e atingir a mudança. Os membros da comunidade devem estar envolvidos no início do 

processo de planeamento, de forma a conseguir identificar necessidades e poderem ser desenvol-

vidas prioridades de forma a conseguir planear programas de promoção da saúde numa comuni-

dade (Pender, Murdaugh, & Parsons, 2015b). O envolvimento de toda a comunidade profissional 

do ACeS é por tanto fundamental para influenciar de forma positiva a promoção da saúde dos 

profissionais. 

A capacitação dos profissionais do ACeS é fundamental para atingir os objetivos propostos, 

como refere Pedro Melo deve-se considerar “a capacitação como uma fase importante do empo-

deramento comunitário”(2020:37). Neste sentido torna-se importante desenvolver as capacidades 

individuais dos profissionais de saúde do ACeS de forma a atingir o objetivo geral de empoderar 



 
 

 
out-21 | Página 72 

   

Título | “VACINA-T” Promoção da Saúde Ocupacional nos Profissionais de Saúde de um ACeS do Sul de Portugal 

os profissionais sobre os riscos associados à não vacinação e cumprir as recomendações da DGS 

no cumprimento do PNV. 

O empoderamento da comunidade e a participação ativa da mesma foram identificadas como 

basilares nos diferentes programas e como fulcrais nas mudanças efetivas dentro da comunidade. 

O empoderamento é fundamental na promoção da saúde sendo este um processo através do qual 

os indivíduos, grupos e comunidade trabalham de forma conjunta para obter o controlo na sua 

tomada de decisão, pelo que as relações dinâmicas entre os indivíduos, família e os seus contextos 

sociais e ambientais tornam-se fulcrais (Pender et al., 2015a). 

Para Pender et al (2015) os programas de promoção da saúde que incluem de forma ativa a 

população alvo, serão mais efetivos e de maior sucesso. Como foi referido a participação da po-

pulação alvo nas várias fases do projeto, desde a fase inicial até à sua implementação e posterior 

avaliação servem para promover um desenvolvimento positivo do programa aplicado. Deste modo, 

no Projeto desenvolvido foi fundamental envolver os superiores hierárquicos e responsáveis da 

vacinação de cada unidade de saúde do ACeS. 

É de referir a importância das sessões de EPS e formação em serviço enquanto estratégia de 

capacitação dos profissionais, a EPS é fundamental para aumentar a capacidade e o controlo dos 

indivíduos e da comunidade sobre a sua saúde com o objetivo final de existir ganhos em saúde. 

Através das EPS e formações podemos habilitar os indivíduos e comunidades a ficarem aptos e 

capazes de ter uma vida saudável ou pelo menos de fazer escolhas informadas de forma a melhorar 

a sua saúde (World Health Organization, 1986). 

O projeto VACINA-T é desenvolvido para os profissionais inseridos nos seus locais de traba-

lho pelo que as sessões de EPS e formações realizadas foram basilares para atingir os objetivos 

propostos neste projeto, de modo a promover o aumento dos conhecimentos dos profissionais do 

ACeS e influenciar as atitudes que estes têm perante a vacinação. Como é referido na Carta de 

Ottawa a EPS pode ser desenvolvida em diversos locais como são, os locais de trabalho e dentro 

de instituições de saúde uma vez que os indivíduos aprendem durante todo o seu ciclo vital (World 

Health Organization, 1986). 

A Ordem dos Enfermeiros através do Regulamento do Exercício Profissional de Enfermagem 

refere que o enfermeiro deve transmitir informação ao utente que vise mudança de comportamento 

de forma a adquirir um estilo de vida saudável ou recuperar a sua saúde (Diário da República, 

1996), pelo que as diferentes sessões de EPS sustentaram esta ideia e contribuíram para o fazer. 
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Neste sentido, as sessões de EPS e formações em serviço são fundamentais para os enfermei-

ros evoluírem enquanto prestadores de cuidados e promotores da saúde (Diário da República, 

1996). Desta forma, e de acordo com o que está descrito no Regulamento do Exercício Profissional 

de Enfermagem, organizei, coordenei, executei e avaliei formações para enfermeiros de forma a 

estes adquirirem conhecimentos para estarem capacitados para replicar, quando possível, a forma-

ção aos restantes profissionais das diferentes unidades. 

3.4.1 Pertinência, vantagens e desvantagens de cada estratégia 

A tabela seguinte esquematiza as estratégias escolhidas, as suas vantagens, desvantagens e 

dificuldades.  
Estratégias Pertinência Vantagens Constrangimentos 

Estabelecimento de 
Parcerias 

Colaboração entre os 
diferentes parceiros 
Divulgação dos resultados 
obtidos no diagnóstico de 
situação relativos ao projeto 

Apresentação do 
projeto  
Comunicação entre a 
USP e restantes 
Unidades Funcionais 
sobre as atividades a 
realizar 
Divulgação do projeto 
VACINA-T 

Falta de disponibilidade 
dos parceiros  
Contexto atual 
(Pandemia) 

Capacitação e 
empoderamento para a 
tomada de decisão face 
à saúde individual e 
coletiva 

Capacitação dos profissionais 
de saúde para reconhecer a 
importância da sua vacinação 
para prevenir a doença e 
promover a sua saúde e dos 
outros 

Pode ser extrapolado a 
outros 
Existência de ganhos 
em saúde 
Promoção da literacia 
em saúde entre os 
profissionais 

Diminuição da motivação 
dos profissionais, no 
contexto atual 
Dificuldade em comunicar 
com os profissionais num 
contexto favorável 

Trabalho em Equipa Facilita o planeamento e 
desenvolvimento do projeto 

Maior número de 
opiniões dão riqueza 
ao projeto 

Falta de motivação 
provocada pela exaustão 
dos profissionais de saúde 
face à pandemia 

Envolvimento dos 
responsáveis da 
vacinação das 
diferentes unidades 

Participação de todos os 
responsáveis de vacinação 
para promover o projeto 

Conseguir apoios para 
o sucesso da 
implementação do 
projeto 
Partilha de ideias 

Encontrar espaço 
temporal para efetivar a 
colaboração 

Educação para a saúde/ 
Formação em serviço 

Promover saúde e capacitar os 
profissionais de forma a 
poderem replicar a formação 
aos restantes profissionais  

Formar aos 
profissionais para 
poderem replicar as 
formações ao resto das 
equipas 

Falta de tempo e 
disponibilidade para os 
profissionais assistirem a 
formação 

Tabela 12 - Pertinência, Vantagens e Inconvenientes de cada estratégia. 
Fonte: elaboração própria. 
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3.4.2 Estrutura de gestão do projeto 

É basilar poder apresentar intervenientes e conceitos fundamentais do projeto. Deve-se obser-

var o mesmo de forma essencial (Imperatori & Giraldes, 1992). Nesse sentido foi realizada uma 

tabela com os intervenientes do projeto, mapeado o projeto e realizado um Work Breakdown Struc-

ture [WBS] de forma a realizar em planeamento em saúde uma estratégia mais dirigida. 

 
Equipa de Gestão do Projeto 

 Mestrando e Enfermeira orientadora do estágio 
Equipa de execução do Projeto 

Enfermeiro Mestrando e Enfermeira orientadora 
18 Enfermeiros responsáveis pela vacinação 

18 Enfermeiros Coordenadores 
Stakeholders 

Enfermeiras da USP  
Enfª Responsável do Serviço de SO da ARS (…) 

Diretora Executiva do ACeS (…) 
Presidente do Conselho clínico e de Saúde do ACeS (…) 

Enfermeiro Vogal do ACeS (…) 
Coordenadora da USP (…) 

Outros profissionais do ACeS: 
Enfermeiros responsáveis pela vacinação das Unidades Funcionais 

Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar Universitário (…) 
Tabela 13 – intervenientes do projeto e Stakeholders. 
Fonte: elaboração própria 

 

Após consulta foi apurado que não existe gabinete de marketing ou imagem, no ACeS em 

estudo  pelo que não foi possível arranjar um stakeholder para colaborar na divulgação e promoção 

do projeto. 

Como é referido por Pender et al, manter programas de promoção da saúde é um desafio. 

Existe uma serie de fatores a ter em conta de forma a dar continuidade aos diferentes projetos ao 

longo do tempo. Devem ser considerados fatores como o próprio projeto, ter em conta os elemen-

tos da população alvo facilitadores e opositores do projeto e deve ser considerado também o am-

biente comunitário (2015). Nesse sentido deve-se mostrar e transmitir aos parceiros do projeto a 

disponibilidade para transmitirem sugestões que possam reestruturar o projeto se necessário. É 

também fundamental tornar os parceiros e a população alvo como parte integrante e responsável 

do sucesso do projeto. Nesse sentido foram realizadas reuniões informais e formais de forma a 

apresentar os resultados obtidos, transmitir informações e receber feedback dos participantes sobre 

a evolução do projeto de intervenção.
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Tabela 14- Work Breakdown Structure; Fonte: elaboração própria 

Validação de 
Requisitos

Determinar se o problema é 
pertinente junto da população alvo 
e analisar a operacionalização do 
projeto junto dos intervenientes

Stakeholders:
Enfermeiras da USP 

Enfª Responsável do Serviço de 
SO da ARS 

Diretora Executiva do ACeS 

Presidente do Conselho clínico 
e de Saúde do ACeS 

Enfermeiro Vogal do ACeS 

Coordenadora da USP

Enfermeiros responsáveis pela 
vacinação das Unidades 

Funcionais

Desenho

Identificar a população alvo 
(profissionais de Saúde do ACeS)

Reunir com os stakeholders para 
apresentar o projeto VACINA-T

Caracterizar a população-alvo 
através do estado vacinal e a 

aplicação do questionário

Identificar o conhecimento sobre 
o serviço de SO da ARS e a 

importancia da vacinação nos 
profissionais de saúde do ACeS 

Identificar os recursos necessários 
para a operacionalização do 

projeto

Implementação

Divulgar o projeto pelos 
profissionais de saúde do ACeS , 

Coordenadores, Diretora Executiva 
e Conselho Clinico do ACeS

Envolver a Diretora Executiva e 
Conselho Clínico do ACeS no 

projeto

Reunir com os responsaveis pela 
vacinação das diferentes Unidades 

Funcionais;
Calendarizar as sessões de 
educação e promoçaõ da 

vacinação;
Realizar cronograma com as 

diferentes atividades a 
desenvolver.

Concretização e realização das 
sessões de educação e promoçaõ da 

vacinação;
Realização das diferentes 

atividades do projeto.

Avaliação

Avaliação da adesão às sessões de 
educação e promoção da vacinação 

Avaliar a adesão ao questionario e 
resultados

Avaliar o efeito das sessões de 
educação e promoção da vacinação , 

nomeadamente na adesão à vacinação

Avaliar o projeto
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3.4.3 Cálculo dos custos das estratégias 

No planeamento em saúde é basilar calcular os custos das estratégias a desenvolver, e realizar 

cálculos estimativos dos custos totais do projeto e a despesas de capital, sendo estas as despesas 

referentes aos bens considerados de longa duração como equipamentos e veículos, assim como as 

despesas correntes, tais como bens de curta duração, como material administrativo, etc. Também 

devem ser consideradas despesas de encargos gerais como são a eletricidade e água entre outras 

(Imperatori & Giraldes, 1992). 

No quadro seguinte encontra-se delineado um orçamento, para poder identificar os recursos 

financeiros que serão necessários para poder concretizar o projeto VACINA-T.  

 

 
Valor 
 
Unitário 

Quantidade Custo total 

Recursos Humanos Tempo do 
Enfermeiro 8€/hora 70 horas 560€ x 2enfermeiros = 

1120€ 
Transporte Combustível 0,4€/Km 1000 Km 400€ 

Imagem e Marketing 
Cartolinas Folheto 1€ 20 20€ 
Folhas A4 4€ 2 8€ 
Canetas 4€ 2 8€ 

Material Informático / 
Multimédia 

Fotocópias 0,05€ 500 25€ 
Computador 600€ 0,5 300€ 
Impressora 50€ 0,5 25€ 
Toner 50€ 1 50€ 

Total 2 606€ 
Tabela 15 - Custos das estratégias. 
 Fonte: elaboração própria. 

 

3.5 PREPARAÇÃO OPERACIONAL 

Para executar um projeto de forma correta deve ser realizada uma programação ou preparação 

operacional. Nesta fase do planeamento em saúde são definidas as atividades a realizar e que cons-

tituem o projeto. As atividades devem ir ao encontro das metas estabelecidas, sendo importante 

não programar atividades que não visem atingir os objetivos propostos (Tavares, 1990). 

As diferentes atividades propostas devem ter parâmetros de modo a perceber o que será reali-

zado na atividade, quando, onde, por quem e qual é o objetivo a atingir, colocando também se 

possível o custo da atividade (Tavares, 1990).  
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Para os autores Emílio Imperatori e Maria do Rosário Giraldes a preparação da execução é 

uma etapa independente no Planeamento, por outro lado, para António Tavares faz parte da pro-

gramação. Assim, existe uma diferença estrutural entre os autores contudo eles descrevem a etapa 

de forma muito parecida. É nesta fase que se deve descrever detalhadamente as diferentes ativida-

des que fazem parte da programação. Ficam estabelecidos os resultados a atingir com a elaboração 

do projeto, elaborando para isso as atividades a realizar, como devem ser executadas, sendo ne-

cessário descrever os recursos necessários e estabelecer um calendário de execução das mesmas 

(Imperatori & Maria do Rosário Giraldes, 1992). 

3.5.1 Intervenções/atividades 

As intervenções realizadas nas diferentes comunidades diferem das intervenções que são rea-

lizadas dentro de uma comunidade. As intervenções na comunidade incidem na população desta 

como um todo, pois o objetivo é alterar todo o cenário. Estas intervenções apresentam muitas 

vantagens, nomeadamente realizar mudanças em grande escala; nestas intervenções os modelos 

baseiam-se nos indivíduos de alto risco e na comunidade em geral de forma a promover a saúde 

(Pender et al., 2015b). 
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Atividade Quem Quando Onde Como Objetivos que se pretendem atingir 

Reunião com a Enfermeira 
Especialista Elo de ligação 
com o serviço de SO, e a 
Enfermeira responsável da 
SO da ARS  

 
Enf. Especialista 
da USP ; 
 
Enf. Especialista 
responsável do 
serviço de SO da 
ARS ; 
 
Mestrando em 
ECSP 
 

05.01.2021 USP do ACeS 

 Apresentação como mestrando e 
responsável do projeto; 

 Apresentação do projeto e da sua 
pertinência englobado como 
objetivo do plano de atividades da 
USP e o serviço de SO; 

  Determinação do objetivo do 
projeto e previsão dos possíveis 
ganhos em saúde para os 
profissionais de saúde; 

 Pedido de colaboração com a USP 
para desenvolver o projeto, e poder 
articular com as restantes unidades 
funcionais; 

 Proposta para a Enfermeira elo de 
ligação dar continuidade ao projeto 
no futuro. 

 
 Dar a conhecer o projeto de 

intervenção e validar a pertinência 
do tema junto das responsáveis da 
vacinação dos profissionais de saúde 
do ACeS em estudo; 

 Reunir contributos para o projeto. 

Vacinação Internacional 
associada à Consulta do 
Viajante  

Enf. Especialista 
da USP; 
 
Mestrando em 
ECSP 
 

05.01.2021 
15.03.2021 
23.03.2021 

USP do ACeS 

 Aconselhamento de medidas 
preventivas a adotar antes, durante e 
depois da viagem. 

 Gestão e Administração de vacinas 
internacionais na USP, um dos dois 
centros de vacinação internacional, 
localizados na região. 

 Promover a saúde individual e 
prevenção de doenças evitáveis 
mediante a vacinação 

Reunião com a Diretora 
Executiva e Vogal de 
Enfermagem do ACeS.  
 

Diretora 
Executiva do 
ACeS ; 
 
Vogal de 
Enfermagem do 
Conselho 
Clínico e de 
Saúde do ACeS; 
 

14.01.2021 
 

Unidade de 
Apoio à Gestão 
do ACeS 

 Apresentação como mestrando e 
responsável do projeto; 

 Apresentação do projeto e da sua 
pertinência englobado como 
objetivo do plano de atividades da 
USP e o serviço de SO; 

  Apresentação do objetivo do projeto 
e previsão dos possíveis ganhos em 
saúde para os profissionais de saúde; 

 Proceder ao pedido de autorização 
formal para o desenvolvimento do 
projeto. 

 Estabelecer a população alvo do 
projeto, instrumentos a utilizar e 
dados que serão recolhidos, 
garantindo a proteção dos mesmos; 

 Definir as atividades do projeto a 
desenvolver durante o Estágio, 
nomeadamente a colaboração na 
vacinação contra a Covid-19, e 
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Enf. Especialista 
da USP; 
 
Mestrando em 
ECSP 

 Entrega do pedido formal de 
autorização para o desenvolvimento 
do projeto; 

 Definição de possíveis recursos 
necessários; 

 Confirmação da Enfermeira Elo de 
ligação com o SSO como 
responsável do projeto VACINA-T 
no futuro. 

 Contextualizar a colaboração com a 
USP durante o Estágio. 

outras atividades desenvolvidas pela 
USP. 

Colaboração com o Projeto 
Rio 

Enf. 
Especialista, 
USP; 
 
Mestrando em 
ECSP 
 
Psicóloga do 
Projeto Rio 
 

14.01.2021  
11.03.2021 

USP do 
Barlavento 

 Vacinação de indivíduos do 
concelho 1 em situação de 
vulnerabilidade social, 
nomeadamente trabalhadores 
sexuais, consumidores de álcool e 
outras substâncias, e população sem-
abrigo; 

 

 Adquirir competências de 
Enfermeiro Especialista em ECSP 

 Promover a saúde e minimizar riscos 
associados a doenças preveníeis pela 
vacinação. 

Reunião com a equipa de 
enfermagem da UCC do 
CS 1 

Enf. Especialista 
em ECSP, UCC; 
 
Enf. Especialista 
em ECSP, UCC; 
 
Enf. 
Especialista, 
USP ; 
 
Mestrando em 
ECSP 
 

14.01.2021 USP do 
Barlavento 

 Organização de equipas da UCC 
para vacinação nos lares do 
Concelho 1; 

 Formação de transporte, 
acondicionamento e preparação de 
vacinas Comirnaty  (Pfizer); 

 Formação sobre recursos materiais e 
atuação no tratamento de reações 
anafiláticas. 

 Adquirir competências de 
Enfermeiro Especialista em ECSP 

 Organizar, gerir e programar o ato 
vacinal nos lares do Concelho 1, 
prevenindo complicações associadas 
ao processo de vacinação. 
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Reunião com a Diretora 
Executiva e Vogal de 
Enfermagem do ACeS  
 

Diretora 
Executiva do 
ACeS; 
 
Vogal de 
Enfermagem do 
Conselho 
Clínico e de 
Saúde do ACeS; 
 
Enf. 
Especialista, 
USP; 
 
Mestrando em 
ECSP 
 

18.01.2021 

Unidade de 
Apoio à Gestão 
do ACeS 
Barlavento 

 Organização da campanha de 
vacinação contra a Covid-19 nos 
lares dos concelhos de maior risco 
da área do ACeS; 

 Planeamento da logística relativa aos 
recursos humanos e materiais 
necessários para a administração das 
vacinas; 

 Reunião para colaborar na 
organização do Hotel (…), que 
acolhe utentes Covid-19 sem 
critérios de hospitalização (a gestão 
dos utentes com critérios para 
ficarem alojados no Hotel é do 
ACeS em estudo). 
 
 

 Organizar as atividades a realizar em 
contexto Covid-19 pelos enfermeiros 
da USP do ACeS 

Gestão do material 
necessário na 
administração de vacinas 
contra a Covid-19 nos 
Lares 

Enf. 
Especialista, 
USP; 
 
Mestrando em 
ECSP 
 

18.01.2021 USP do ACeS 

 Organização e acondicionamento do 
material necessário para 
administração de vacinas nos lares a 
visitar pelos enfermeiros dos 
diversos Centros de Saúde; 

 Preparação das malas de transporte 
com material de emergência no caso 
de shock ou reação anafilática, 
seguindo a norma da DGS. 

 Garantir a presença do material 
necessário para proceder ao ato 
vacinal com eficácia e segurança 

Vacinação contra Covid-19 
numa instituição no 
concelho 4 pertencente à 
Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados 

Enf. 
Especialista, 
USP; 
 
Vogal de 
Enfermagem do 
Conselho 
Clínico e de 
Saúde do ACeS; 
 

22.01.2021 Concelho 4 

 Apresentação da equipa junto da 
responsável da unidade; 

 Realização de formação sobre 
administração de vacinas Covid-19 
às enfermeiras da unidade 
(vacinaram os utentes); 

 Preparação e acondicionamento das 
vacinas Covid-19; 

 Triagem dos profissionais 
(questionário da norma nº 21/2020 

 Vacinar os utentes e profissionais da 
instituição pertencente à RNCCI 
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Mestrando em 
ECSP 
 

DGS de 23.12.2020 atualizada 
14.01); 

 Administração das vacinas Covid-19 
aos profissionais da unidade; 

 Colaboração no recobro, junto do 
médico assistente, dos profissionais 
vacinados; 
NOTA: Foram administradas 134 
vacinas, dos quais 34 foram a 
profissionais  

 

Vacinação contra Covid-19 
numa instituição do 
concelho 1, pertencente à 
Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados 

Enf. 
Especialista, 
USP; 
 
Mestrando em 
ECSP 
 
 
 

22.01.2021 Concelho 1  

 Apresentação da equipa junto da 
responsável da unidade; 

 Realização de formação sobre 
administração de vacinas covid-19 
às enfermeiras da unidade 
(vacinaram os utentes); 

 Preparação e acondicionamento das 
vacinas Covid-19; 

 Triagem dos profissionais 
(questionário da norma nº 21/2020 
DGS de 23.12.2020 atualizada 
14.01). 

 Administração das vacinas Covid-19 
aos profissionais da unidade; 

 Colaboração no recobro, junto do 
médico assistente, dos profissionais 
vacinados; 
NOTA: Foram administradas 232 
vacinas, dos quais 57 foram a 
profissionais  
 

 Vacinar os utentes e profissionais 
num instituição do concelho 1  
pertencente à Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados. 

Formação em Serviço num 
Hotel do cocelho 1 

Enf. 
Especialista, 
USP ; 
 

04.03.2021 Concelho 1 

 Formação aos assistentes 
operacionais contratados pela Cruz 
Vermelha sobre equipamentos de 
proteção individual; 

 Garantir boas práticas e evitar riscos 
para os profissionais e utentes do 
hotel que serviu como Estrutura de 
Apoio de Retaguarda. 
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Mestrando em 
ECSP 
 

 Formação sobre resíduos; 
 Formação sobre como proceder a 

desinfeção e higiene da zona limpa e 
zona contaminada; 

 Reunião informal com os 
enfermeiros que prestavam cuidados 
no hotel que serviu como Estrutura 
de Apoio de Retaguarda. 

Reunião com o Presidente 
da Comissão de Ética 

 
Presidente da 
Comissão de 
Ética da ARS; 
 
Mestrando em 
ECSP 
  

04.03.2021 USP 
(reunião online) 

 Apresentação como mestrando e 
responsável do projeto; 

 Apresentação do projeto e da sua 
pertinência englobado como 
objetivo do plano de atividades da 
USP e o serviço de SO; 

 Esclarecimento de dúvidas 
relacionadas com o pedido formal à 
Comissão de Ética e como realizar o 
consentimento informado para os 
participantes no projeto. 

 Realizar o pedido de parecer à 
Comissão de Ética seguindo a norma 
da ARS (…) 

Reunião com a Enfermeira 
Responsável da vacinação 
do ACeS em estudo 

Enf. 
Especialista, 
USP  
 
Mestrando em 
ECSP 
 

16.03.2021 USP  
 

 Realização do cronograma das 
sessões de educação e promoção da 
vacinação nas diferentes Unidades 
Funcionais do ACeS (2 visitas por 
Unidade Funcional): 

1ª Visita: Apresentação do projeto aos 
coordenadores das unidades e aos 
elos de ligação da vacinação, 
mostrar os resultados do diagnóstico 
e realizar a entrega dos 
consentimentos informados e 
questionários aos profissionais de 
saúde. 

2ª Visita: Formação sobre SO e 
vacinação aos elos de ligação da 
vacinação para ser replicada, 

 Preparar as visitas e articular 
atempadamente com os 
coordenadores das unidades e os 
elos de ligação, responsáveis pela 
vacinação 
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posteriormente por eles, aos 
restantes profissionais de saúde. 

Divulgação do projeto 
VACINA-T 

Enf. 
Especialista, 
USP; 
 
Mestrando em 
ECSP 
 

22.03.2021 USP  

 Envio de mail institucional a 
informar da realização do projeto, 
com cronograma das visitas às 
diferentes unidades funcionais pelo 
responsável do projeto e a sua 
supervisora clinica.  

 
 

 Divulgar o projeto juntos dos 
Coordenadores das Unidades 
Funcionais e responsáveis da 
vacinação das mesmas. 

Pedido Formal de 
colaboração com o serviço 
de SO do Centro 
Hospitalar Universitário 
da região 

Enf. 
Especialista, 
USP; 
 
Mestrando em 
ECSP 
 

22.03.2021 USP  

 Identificação da possível vacinação 
em meio hospitalar de profissionais 
que trabalharam no Centro 
Hospitalar; 

 Transcrição de dados vacinais no E- 
VACINAS 

 Atualizar o registo vacinal de 
profissionais que afirmaram durante 
a intervenção terem sido vacinados 
em meio hospitalar. 

1ª Visita: Sessão de 
educação e promoção da 
vacinação aos Enfermeiros 
Coordenadores das 
Unidades de Saúde e aos 
enfermeiros responsáveis 
da vacinação  
 

Coordenador de 
Enfermagem da 
Unidade “…” 
Responsável da 
Vacinação da 
Unidade “…” 
 
Enf. 
Especialista, 
USP ; 
 
Mestrando em 
ECSP 

 29.03.2021 
 
 
29.03.2021 
 
 
 
 
30.03.2021 
 
 
 
 
 
05.04.2021 
 
 
05.04.2021 
 

UCSP 4 
UCC 4 
 
UCSP 5 
UCC 5 
 
 
UCSP 2 
UCC 2 
USF 2.1 
USF 2.2 
 
 
 
UCSP 3 
UCC 3 
 
UCSP 6 
UCC 6 

 
 Elaboração do plano de sessão 

(apêndiceV); 
 Apresentação do projeto e da sua 

pertinência englobado como 
objetivo do plano de atividades da 
USP e o serviço de SO da ARS; 

 Apresentação do responsável do 
projeto; 

 Análise científica sobre a pertinência 
da temática, enquadramento 
estatístico e epidemiológico da 
mesma (Apresentação de 
diapositivos com os dados obtidos 
na fase do diagnóstico/APÊNDICE 
VI); 

 Identificação de problemas 
detetados na fase de diagnóstico; 

 Promover o projeto VACINA-T 
entre os responsáveis pela vacinação 
nas Unidades Funcionais, e articular 
as futuras atividades a desenvolver.  

 Entregar os questionários e 
consentimentos informados aos 
profissionais de saúde da unidade 
funcional. 
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06.04.2021 
 
 
06.04.2021 
 

 
UCSP 7 
UCC 7 
 
UCSP 1 
UCC 1 
USF 1.1 
USF 1.2 

 Pedido de colaboração e 
envolvimento aos elos de ligação no 
projeto de forma a garantir o 
desenvolvimento positivo do 
mesmo; 

 Entrega dos questionários e 
consentimentos informados aos 
profissionais de saúde que queiram 
colaborar no projeto. 

2ª Visita: Sessão de 
apresentação de resultados 
obtidos na análise do 
questionário aplicado aos 
profissionais de saúde e 
dados obtidos através da 
plataforma E-VACINAS 
relativos ao estado vacinal 
dos profissionais de cada 
unidade de saúde 

Enf. 
Especialista, 
USP; 
 
Mestrando em 
ECSP 

 
27.04.2021 
 
 
27.04.2021 
 
 
03.05.2021 
 
 
 
 
 
26.04.2021 
 
 
04.05.2021 
 
 
26.04.2021 
 
 
04.05.2021 
 
 
 
 

UCSP 4 
UCC 4 
 
UCSP 5 
UCC 5 
 
 
UCSP 2 
UCC 2 
USF 2.1 
USF 2.2 
 
 
UCSP 3 
UCC 3 
 
UCSP 6 
UCC 6 
 
UCSP 7 
UCC 7 
 
UCSP 1 
UCC 1 
USF 1.1 
USF 1.2 
 

 Elaboração do plano de sessão; 
 Apresentação dos resultados obtidos 

do questionário aplicado aos 
profissionais de cada unidade 
visitada; 

 Apresentação de dados sobre o atual 
estado vacinal dos profissionais da 
unidade funcional, incluindo dados 
sobre a vacinação Covid-19; 

 Mostrar o grau de conhecimento 
sobre Saúde Ocupacional e 
Vacinação dos profissionais de 
saúde da unidade visitada. 
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2ª Visita: Sessão formativa 
de promoção da Saúde 
Ocupacional e vacinação 
dos profissionais de saúde  
 
 
 
 
 
 
 

Enf. 
Especialista, 
USP do 
Barlavento; 
 
Mestrando em 
ECSP 

27.04.2021 
 
 
 
 
 
 
 
03.05.2021 
 
 
26.04.2021 
 
04.05.2021 
 
 
26.04.2021 
 
 
 
04.05.2021 
 

UCSP 4 
UCC 4 
UCSP 5 
UCC 5 
 
 
 
 
UCSP 2 
UCC 2 
USF 2.1 
USF 2.2 
 
UCSP 3 
UCC 3 
UCSP 6 
UCC 6 
UCSP 7 
UCC 7 
UCSP 1 
UCC 1 
USF 1.1 
USF 1.2 

 Elaboração do plano de sessão; 
 Realização de formação sobre SO e 

vacinação aos Coordenadores de 
Enfermagem e responsáveis da 
vacinação das Unidades funcionais 
de forma a replicarem a mesma aos 
restantes profissionais quando o 
atual contexto pandémico o permitir 
(Suporte com diapositivos/ 
APÊNDICE VII); 

 Entrega de flyer (Apêndice X) na 
unidade funcional com informação 
do serviço de SO da ARS Algarve e 
as vacinas recomendadas para os 
profissionais de saúde; 

 Estabelecimento de estratégias para 
agendamento de vacinas em falta. 

 

 Capacitar os profissionais 
responsáveis pela vacinação e 
outorgar-lhes instrumentos de forma 
a realizarem formações aos restantes 
profissionais de saúde sobre SO, 
importância da vacinação e seu 
impacto na saúde individual e 
coletiva. 

 Promover o serviço de SO da ARS 
Algarve e facilitar o seu acesso. 

 
 

Sessão informal nas 
Unidades de Saúde do 
ACeS sobre as taxas de 
cobertura vacinal da 
população geral  

Enf. 
Especialista, 
USP do 
Barlavento; 
 
Mestrando em 
ECSP 

 
27.04.2021 
 
 
27.04.2021 
 
 
 
03.05.2021 
 
 
 
 

UCSP 4 
UCC 4 
 
UCSP 5 
UCC 5 
 
 
UCSP 2 
UCC 2 
USF 2.1 
USF 2.2 
 
 

 Apresentação das taxas vacinais à 
data, da população geral por idades; 

 Definição de estratégias de forma a 
combater as taxas baixas de 
vacinação.  

 Melhorar as taxas de cobertura 
vacinal e prevenir doenças evitáveis 
pela vacinação através da promoção 
da literacia em saúde  
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26.04.2021 
 
 
04.05.2021 
26.04.2021 
 
 
 
 
04.05.2021 
 

UCSP 3 
UCC 3 
 
UCSP 6 
UCC 6 
 
UCSP 7 
UCC 7 
 
UCSP 1 
UCC 1 
USF 1.1 
USF 

Sessão de informação aos 
responsáveis s da 
vacinação sobre a Rede de 
Frio segundo a atualização 
da norma da DGS  

Enf. 
Especialista, 
USP; 
 
Mestrando em 
ECSP 
 

  
27.04.2021 
 
 
 
 
 
27.04.2021 
 
 
 
03.05.2021 
 
 
26.04.2021 
 
 
04.05.2021 
 
 
26.04.2021 
 
 

UCSP 4 
UCC 4 
 
 
 
 
 
UCSP 5 
UCC 5 
 
UCSP 2 
UCC 2 
USF 2.1 
USF 2.2 
UCSP 3 
UCC 3 
 
UCSP 6 
UCC 6 
 
UCSP 7 
UCC 7 
 

 Validação do correto 
armazenamento das vacinas contra a 
Covid-19 nos novos frigoríficos 
adquiridos pela ARS (…) para o 
efeito; 

 Atualização acerca da atuação no 
caso de uma quebra na cadeia do 
frio; 

 Formação sobre o correto 
acondicionamento e armazenamento 
das vacinas; 

 Reforço da localização dos Data 
Logger de modo a garantir a correta 
medição e registo informático. 

 Uniformizar procedimentos dos 
profissionais envolvidos; 

 Garantir o bom estado das vacinas 
que são administradas à população. 



 
 

 
out-21 | Página 87 

 

Título | “VACINA-T” Promoção da Saúde Ocupacional nos Profissionais de Saúde de um ACeS do Sul de Portugal 

04.05.2021 
 

UCSP 1 
UCC 1 
USF 1.1 
USF 

Rastreio de linhas de 
transmissão de doenças de 
declaração 
obrigatória:Covid-19 

Mestrando em 
ECSP; 
 
Médicos 
Internos da USP. 

23.03.2021 
05.04.2021 
26.04.2021 
04.05.2021 
 

USP do ACeS 

Conhecimento de como atuar com 
utentes com diagnóstico de Covid-19: 

 Perguntar a existência de 
sintomas; 

 Perguntar se conhece em que 
contexto foi infetado; 

 Explicação da 
obrigatoriedade de 
isolamento no domicílio até 
alta pela USP; 

 Detetar a necessidade de 
apoio domiciliário, em 
questões de alimentação, 
gestão de resíduos, em caso 
afirmativo, é fornecido o 
contacto da proteção civil e 
articulado o apoio; 

 Identificar contatos diretos 
até 48 horas antes do 
resultado positivo ou 
aparecimento de sintomas; 

 Referenciar e contatar os 
contatos diretos; 

 Realizar registos de 
Enfermagem. 
 

 Colaborar com a USP na gestão da 
doença Covid-19; 

 Conhecer a atuação da USP em 
situações de doenças de declaração 
obrigatória. 

Reunião com o responsável 
dos motoristas  

Responsável 
pela escala dos 
motoristas do 
ACeS ; 
 

23.03.2021 
05.04.2021 USP do ACeS 

 Agendamento das visitas aos 
Centros de Saúde dos sete concelhos 
abrangidos pelo ACeS. 

 Agendar transporte atempadamente 
de forma a garantir a confirmação do 
mesmo. 
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Enf. 
Especialista, 
USP d 
 
Mestrando em 
ECSP 
 

Tabela 16 – Atividades desenvolvidas. 
Fonte: Elaboração própria.



 
 

 
out-21 | Página 89 

 

Título | “VACINA-T” Promoção da Saúde Ocupacional nos Profissionais de Saúde de um ACeS do Sul de Portugal 

3.5.2 Comunicação e divulgação do projeto 

A comunicação e divulgação do projeto VACINA-T está baseado num conjunto de ações 

que foram planeadas e executadas de modo a dar visibilidade e despertar a curiosidade e inte-

resse dos profissionais que iriam constituir a população alvo. A divulgação de informação deve 

ser feita de forma adequada à população-alvo (Imperatori & Maria do Rosário Giraldes, 1992), 

pelo que sendo o projeto VACINA-T indicado para os profissionais de saúde do ACeS, as in-

formações relativas ao mesmo foram divulgadas, presencialmente de forma formal e informal 

nas unidades de saúde, na intranet do ACeS e por mail institucional dirigido aos envolvidos. 

A comunicação é um fator basilar estruturante em que assenta a literacia em saúde 

(Almeida, 2019), o que motivou a referida apresentação formal presencial em cada unidade de 

saúde. 

3.5.3 Cronograma de atividades 

Os cronogramas são gráficos de duas dimensões onde ficam representadas nas abcissas o 

tempo e nas ordenadas as diferentes atividades que conformam um projeto(Imperatori & 

Giraldes, 1992). 

É uma ferramenta importante para organizar as diversas atividades realizadas ao longo do 

tempo de modo a poder acompanhar e avaliar as mesmas. 

No cronograma realizado (Apêndice VIII) ficaram representadas de forma gráfica e orde-

nada as diferentes atividades que foram desenvolvidas ao longo do projeto. Deste modo é pos-

sível identificar as datas de início e término das atividades, assim como a sua duração. 

3.6 SEGUIMENTO “FOLLOW UP” DO PROJETO 

 
O projeto VACINA-T contribuiu de forma importante na promoção da saúde ocupacional 

dos profissionais de saúde do ACeS (…), pelo que é fundamental deixá-lo operacional para o 

futuro, de forma a garantir a vacinação, posterior monitorização do estado vacinal dos profis-

sionais do ACeS e continuar com as sessões de educação para a saúde e formação em serviço, 

garantindo o seu acompanhamento. Ficaram definidas algumas estratégias com o objetivo de 

garantir a sustentabilidade deste projeto de intervenção, nomeadamente no que se refere ao 

cumprimento do PNV e à promoção da SO no ACeS.  
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 Criação de um dossier de operacionalização, onde conste o projeto, recursos bibliográ-

ficos e didáticos, diapositivos das formações realizadas, tabelas criadas com a informa-

ção vacinal de cada unidade de saúde, flyer informativo e questionário elaborado; 

 Protocolo de articulação com a UAG e as diferentes unidades de saúde de forma à USP 

e o serviço de SO ter conhecimento das novas admissões de profissionais, este protocolo 

por enquanto ainda informal em fase de oficialização; 

 Definição de um Enfermeiro Especialista em ECSP responsável para dar continuidade 

ao projeto, nomeadamente a enfermeira elo de ligação com o serviço de SO do ACeS;  

 Apresentação dos resultados finais nas unidades de saúde do ACeS intervenido. 

3.7 MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO 

A avaliação do projeto é a última etapa do Planeamento em Saúde tendo como finalidade 

melhorar os programas existentes e realizar a distribuição dos recursos a partir das informações 

obtidas através da experiência.  

Avaliar implica comparar algo com um padrão ou modelo. A avaliação deve basear-se em 

informações pertinentes, delicadas e atingíveis de forma fácil, para poder compreender a eficá-

cia das atividades realizadas (Imperatori & Giraldes, 1992). 

É importante nesta fase relembrar que, como afirmam Emílio Imperatori e Maria do Rosá-

rio Giraldes, o Planeamento em Saúde é um processo contínuo e dinâmico, onde todas as etapas 

estão interligadas(1992) pelo que a monitorização do planeamento é necessária para reconhecer 

e controlar a implementação das estratégias, de forma a identificar falhas que obriguem a um 

reajuste nas diferentes medidas aplicadas (Direção Geral de Sáude, 2017).  

Durante o processo de implementação do projeto, o mesmo foi monitorizado de forma a 

analisar o trabalho desenvolvido a cada momento. Foram identificados aspetos que precisaram 

de aperfeiçoamento de forma a atingir como objetivo a melhoria continua. 

Numa situação de planeamento, os instrumentos utilizados são os indicadores, definidos 

por Emílio Imperatori e Maria do Rosário Giraldes como “os dados referentes às variáveis em 

estudo disponíveis através da captação direta pelo observador”(1992:178). A maior parte dos 

indicadores são taxas ou rácios que devem possuir as seguintes características: objetividade, 

sensibilidade e especificidade (Imperatori & Maria do Rosário Giraldes, 1992). 

Perante o exposto, a avaliação dos objetivos específicos e metas do projeto, foram subme-

tidos a avaliação de indicadores de processo e resultado. 
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No seguimento do descrito anteriormente foram definidos indicadores de processo, para as 

diferentes atividades realizadas, como sessões de educação para a saúde e ações de formação 

desenvolvidas, de forma a conseguir realizar uma avaliação contínua durante o projeto de in-

tervenção. A avaliação dos objetivos específicos e metas do projeto, serão submetidos a avali-

ação de indicadores de resultado. 

Dessa forma são apresentadas as seguintes duas tabelas com os diferentes indicadores uti-

lizados na monitorização e avaliação do projeto: 
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Atividade Metas Indicador Fórmula de Cálculo Avaliação/ Resultado 
 
 
Sessão de educação para a saúde 
e promoção da vacinação aos 
Enfermeiros Coordenadores das 
Unidades de Saúde e aos 
enfermeiros responsáveis da 
vacinação 

 
Apresentar o projeto VACINA-
T e dados do diagnóstico em 
100% das Unidades de Saúde 
do ACeS  

Taxa de 
apresentações do 
projeto realizadas nas 
Unidades de Saúde 
 

Número de apresentações 
realizadas nas Unidades de 
Saúde / Número total de 
Unidades de Saúde X 100 
 

Meta Atingida: O projeto de intervenção 
comunitária VACINA-T e o resultado 
obtido no diagnóstico de saúde (realizado 
no estágio I) foi apresentado em 100% das 
Unidades de Saúde 

 
Sessão de apresentação de 
resultados obtidos na análise do 
questionário aplicado aos 
profissionais de saúde e dados 
obtidos através da plataforma E-
VACINAS relativos ao estado 
vacinal dos profissionais de cada 
unidade de saúde 

 
 
Realizar apresentação dos resul-
tados de forma presencial no 
100% das Unidades de Saúde 
do ACeS  aos Enfermeiros Co-
ordenadores e responsáveis da 
vacinação 

Taxa de 
apresentações de 
resultados realizadas 
 

Número de apresentações de 
resultados realizadas nas 
Unidades de Saúde 
visitadas/ Número total de 
Unidades de Saúde X 100 
 
 

Meta Atingida: Os resultados obtidos na 
análise do questionário e os dados da 
avaliação das taxas de cobertura vacinal 
realizada aos profissionais foi apresentado 
a 100% dos Coordenadores de enfermagem 
e responsáveis da vacinação das 18 
unidades de saúde e a vários profissionais 
de saúde disponíveis que quiseram estar 
presentes. 

 
 
Sessão formativa para a 
promoção da de Saúde 
Ocupacional e vacinação dos 
profissionais de saúde 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar sessão formativa de 
promoção da saúde ocupacional 
e vacinação dos profissionais de 
saúde a os Enfermeiros 
Coordenadores e aos 
responsáveis da vacinação do 
100% das Unidades de Saúde 
do ACeS. 

Taxa de adesão de 
Coordenadores de 
Enfermagem e 
responsáveis da 
vacinação à sessão  
 
 

Número total de 
Coordenadores e 
responsáveis da vacinação 
presentes nas formações/ 
Número total de 
Coordenadores de 
Enfermagem e responsáveis 
da vacinação X 100. 

Meta Atingida: Foram realizadas sessões 
formativas no 100% das Unidades de saúde 
ao 100% dos responsáveis da vacinação 
das unidades e Coordenadores de 
Enfermagem, além de a vários 
profissionais de saúde disponíveis que 
quiseram estar presentes. 

Tabela 17: Indicadores de processo. 
Fonte: Elaboração própria
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Objetivos específicos Indicador Metas Fórmula de Cálculo Avaliação/ Resultado 

Avaliar a cobertura 
vacinal da totalidade dos 
profissionais do ACeS em 
estudo 

Taxa de profissionais 
verificados no E-
VACINAS 
 

 
Verificar individualmente o 
estado vacinal de 100% dos 
profissionais do ACeS  na 
plataforma E-VACINAS e 
criar uma base de dados 
com a informação obtida 

Nº de profissionais 
verificados no E-
VACINAS / Nº total de 
profissionais do ACeS X 
100 
 

Atingido: Foi verificado individualmente 100% 
dos profissionais do ACeS e criado um ficheiro 
Excel que foi partilhado com a USP e o Serviço 
de SO 

Avaliar o conhecimento 
dos profissionais de saúde 
sobre as vacinas 
recomendadas pelo PNV 
para esta população alvo 
 

Taxa de resposta nos 
questionários preenchidos 
 

Que pelo menos 50% da 
população alvo responda 
aos instrumentos de 
colheita de dados 

Nº de respostas aos 
questionários / Nº total de 
população alvo X 100 
 

Atingido: 51,16% preencheu o questionário que 
representa uma amostra significativa para avaliar 
e evidenciar o conhecimento dos profissionais de 
saúde do ACeS em matéria das vacinas 
recomendadas para os mesmos no PNV 

Estimar a intenção de 
adesão dos profissionais de 
saúde à vacina contra a 
Covid-19 

Taxa de participantes da 
população alvo no projeto 

Avaliar 100% dos 
questionários de forma a 
estimar a intenção de 
adesão a vacina contra a 
Covid-19 

Nº de questionários 
avaliados/ Nº total de 
questionários X 100 

 

Atingido: Foram avaliados os 176 questionários 
preenchidos 

Taxa de respostas de 
aceitação/recusa/indecisos 

Analisar a totalidade das 
listagens recebidas na USP 
de forma a identificar os 
profissionais de saúde que 
aderiram, recusaram ou 
tinham dúvidas sobre a 
vacinação contra a Covid-
19 

Nº total de listagens 
recebidas analisadas / Nº 
total de listagens X 100 
 

Atingido: A totalidade de Unidades de saúde 
enviaram as listas requeridas para proceder ao 
pedido de vacinas, pelo que foram analisadas na 
sua totalidade de forma a identificar os 
profissionais que aceitavam, recusavam e 
estavam indecisos sobre a vacinação contra a 
Covid-19 
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Aumentar a adesão da 
população alvo à 
vacinação contra a Covid-
19 
 

Taxa de unidades de 
saúde visitadas do ACeS 
 
 
 

Visitar 100% de unidades 
de saúde do ACeS que 
tenham profissionais 
indecisos ou que recusam a 
vacina  

 
 
Número de unidades de 
saúde visitadas para 
promover a vacinação 
contra a Covid-19 / Nº total 
de Unidades de Saúde X 
100 

 
 
 

Atingido: Foram visitadas 100% das Unidades de 
Saúde do ACeS  de forma a promover a 
vacinação contra a Covid-19 e esclarecer as 
dúvidas que os profissionais tinham sobre o 
processo de vacinação 

Taxa de profissionais de 
saúde vacinados contra a 
Covid-19 até ao fim do 
Estágio Final 

Que pelo e menos 75% dos 
profissionais de saúde 
sejam vacinados até ao fim 
do Estágio Final 

Número de profissionais de 
saúde vacinados contra a 
Covid-19 até ao fim do 
Estágio Final / Número 
total de profissionais de 
saúde X 100 

Atingido: Foram vacinados contra a Covid-19 
81% dos profissionais de saúde do ACeS, assim 
como já foram agendados os utentes (que 
segundo a norma em vigor da DGS de junho de 
2021) podem ser vacinados quando tiverem 
passados 6 meses desde o contágio com Covid-
19 

Promover o agendamento 
das vacinas da Hepatite B, 
Sarampo e Tétano dos 
profissionais de saúde do 
ACeS  após a vacinação 
Covid 
 
 

Taxa de participantes da 
população alvo no projeto 
 
 

 
Que pelo menos 50% da 
população alvo participe no 
projeto 
 
 

Nº de participantes no 
projeto / Nº total de 
população alvo X 100 
 
 

Atingido: Consentiram e participaram no projeto 
51,16% da população alvo 

Taxa de responsáveis da 
vacinação participantes 
nas formações sobre 
vacinação 
 

 
Promover a importância do 
cumprimento das recomen-
dações da DGS junto de 
pelo menos 80% dos res-
ponsáveis pela vacinação 
das Unidades de Saúde 
através de formações reali-
zadas, de forma a replica-
rem a formação aos profis-
sionais 
Agendar as vacinas dos 
profissionais em falta 

Número de responsáveis da 
vacinação participantes nas 
formações / Numero total 
de responsáveis da 
vacinação X 100 

Atingido: Participaram nas sessões de formação 
realizadas 100% dos responsáveis da vacinação 
da totalidade de Unidades de Saúde do ACeS 
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Taxa de ficheiros 
entregues aos 
responsáveis de 
vacinação 
 
 
 
 

 
Entregar a 100% dos 
responsáveis da vacinação 
um ficheiro com o registo 
do estado vacinal dos 
profissionais de cada 
unidade de saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de ficheiros 
entregues aos responsáveis 
da vacinação participantes / 
Numero total de 
responsáveis da vacinação 
X 100 
 
 

Atingido: Foram realizadas e entregues ficheiros 
com as taxas do estado vacinal dos profissionais 
a o 100% dos responsáveis da vacinação da 
totalidade de Unidades de Saúde do ACeS, além 
disso foram entregues tabelas gerais com todas as 
unidades, à USP do ACeS e ao serviço de SO da 
ARS 
 

Taxa de agendamentos e 
calendarização 
 
 
 
 
 
 

Agendar o 100% das vaci-
nas em atraso dos profissio-
nais do ACeS que não recu-
saram as vacinas 
 
 
 
 

Número de vacinas 
agendadas/número de 
profissionais com vacinas 
em falta X100 
 
 
 
 

Atingido: Foram agendadas o 100% das vacinas 
em falta aos profissionais identificados com 
vacinas em falta e que não recusam a vacinação 
 
 
 
 
 

Divulgar o Serviço de SO 
da ARS (…) junto dos 
profissionais do ACeS  
 

Taxa de flyers 
distribuídos e 
apresentados aos 
Coordenadores de 
Enfermagem das 
diferentes Unidades de 
Saúde 
 

Elaborar e distribuir um 
flyer sobre o circuito e 
procedimentos do SO e 
apresentar aos 
Coordenadores de 
Enfermagem em 100% de 
Unidades de Saúde 

Número de flyers 
apresentados e entregues 
aos diferentes 
Coordenadores de 
Enfermagem das Unidades 
de Saúde / Número total de 
responsáveis das Unidades 
de Saúde X 100 
 

Atingido: Foi distribuído um flyer informativo e 
foi apresentado ao 100% dos Coordenadores de 
Enfermagem de todas as Unidades de Saúde do 
ACeS 

Taxa de adesão dos 
Coordenadores de 
Enfermagem à sessão 
formativa  
 

Realizar sessão formativa a 
pelo menos 75% dos 
Coordenadores de 
Enfermagem das Unidades 
de Saúde sobre como 
proceder quando existem 
contratações de novos 
funcionários e outras 
questões de SO 

Número de Coordenadores 
de Enfermagem 
participantes nas ações de 
formação realizadas nas 
formações / Número total 
de Coordenadores de 
Enfermagem X 100 
 

Atingido: 100% dos Coordenadores de 
Enfermagem das Unidades de Saúde 
presenciaram a totalidade de formações 
realizadas 

Tabela 18 - Indicadores de resultado. 
 Fonte: elaboração própria
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Na tabela 18 estão descritas as metas propostas para as sessões de educação e formativas rea-

lizadas. Todas foram atingidas e até superadas o que facilitou a consecução posterior dos objetivos 

propostos. De forma a avaliar a consecução das metas propostas nas diversas atividades realizadas, 

cada sessão tinha um plano e foi preenchido um documento de avaliação da sessão (apêndice IX), 

usado simultaneamente como instrumento de registo de presenças e avaliação da satisfação dos 

Enfermeiros Coordenadores e responsáveis da vacinação, sobre a pertinência do tema escolhido, 

sugestões, prestação do formador e outros aspetos relevantes para o projeto. 

Como se pode observar na tabela 19 a totalidade dos objetivos específicos foram atingidos. A 

avaliação do objetivo específico “Avaliar o estado de cobertura vacinal da totalidade dos profis-

sionais de saúde do ACeS em estudo” foi realizada através da consulta individual e registada em 

tabela Excel por unidade de saúde. 

Para avaliar o objetivo específico “Avaliar o conhecimento dos profissionais de saúde sobre 

as vacinas recomendadas pelo PNV para esta população alvo” os profissionais de saúde que ade-

riram ao estudo, preencheram um questionário (176 participantes), sendo que a amostra partici-

pante, demostrou desconhecimento geral sobre as vacinas recomendadas pelo PNV, já que apenas 

17,68% identificou todas as vacinas recomendadas e ainda 35,50% da amostra considerava que as 

vacinas eram obrigatórias por lei. 

Os objetivos específicos “Avaliar a intenção de adesão dos profissionais de saúde à vacina 

contra a Covid-19 e “Promover a adesão da população alvo à vacinação contra a Covid-19” e suas 

respetivas metas também foram atingidas. Aderiram ao estudo mais do 50% dos profissionais de 

saúde e foram avaliadas a totalidade das listas emitidas pela USP onde constavam nominalmente 

os profissionais que aderiam, recusavam ou não sabiam se queriam receber a vacina contra a Co-

vid-19, sendo que após as visitas realizadas nas diferentes unidades de saúde e esclarecimentos 

aos profissionais de saúde foram vacinados até ao fim do Estágio Final um total de 81% dos pro-

fissionais de saúde do ACeS . 

Para concluir, foram avaliados os objetivos específicos “Promover o agendamento das vacinas 

da Hepatite B, Sarampo e Tétano dos profissionais de saúde do ACeS  após a vacinação Covid-

19” e “Divulgar o Serviço de SO da ARS junto dos profissionais do ACeS ” e em ambos foram 

atingidas as metas propostas, já que foi informado o responsável da vacinação de cada unidade de 

saúde do estado vacinal individual de cada profissional, foram realizadas as sessões formativas 

programadas, e mesmo quando no período temporal não tenha sido possível atualizar a vacinação 

devido a coincidir com a vacinação contra a Covid-19, as vacinas em falta ficaram agendadas, 

permitindo a convocatória e contribuindo para o aumento da cobertura vacinal.  
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 Foi distribuído e apresentado o flyer informativo sobre SO e vacinação (apêndice X), além 

de ter sido divulgado o Serviço de SO e o seu circuito a todos os coordenadores de enfermagem 

das várias Unidades de Saúde. 

Em linhas gerais os resultados são satisfatórios. Embora a pandemia esteja a causar desgaste 

emocional e físico nos profissionais de saúde, a sua resiliência e a sua vontade, ajudou a que a 

execução deste projeto fosse satisfatória atingindo os objetivos propostos. 

3.7.1 Avaliação final do estado de cobertura vacinal dos profissionais  

O estado vacinal de 100% dos profissionais de saúde foi atualizado individualmente, e nesse 

sentido foi realizada uma dupla avaliação e monitorização da cobertura vacinal dos profissionais 

tendo sido criada uma base de dados específica por cada unidade de saúde. A prioridade da USP 

foi a de promover a vacinação contra a Covid-19, e segundo a norma sobre a Campanha de Vaci-

nação contra a Covid-19 da DGS, não devem ser administradas outras vacinas em simultâneo, e 

ter idealmente um intervalo de 2 semanas entre vacinas (só administrar em caso de contato de alto 

risco com agente patogénico) (Direção Geral da Saúde, 2021a). Este facto sem dúvida influenciou 

a adesão dos profissionais às restantes vacinas do PNV. No entanto ainda foram inoculados diver-

sos profissionais, assim como foi feita a atualização do registo vacinal de vários profissionais, 

graças à articulação com o serviço de SO do Centro Hospitalar Universitário da região e a conver-

sas informais que foram realizadas com alguns profissionais o que garantiu o acesso a informação 

importante. Esta informação, após verificação, foi transcrita para a plataforma E-VACINAS. É de 

referir também que alguns profissionais (por não possuírem documentação que fundamentasse, 

como boletim individual de saúde,) realizaram análises de serologia para comprovar a imunidade 

à Hepatite B, o que validou a vacinação anterior. Nestes casos foi registada a imunização no E-

VACINAS. 

Realizar esta avaliação contínua e final das taxas de cobertura vacinal dos profissionais per-

mitiu, para que no final do estágio as tabelas apresentadas no dossier operacional estivessem atu-

alizadas à data, de forma a garantir que a informação não ficasse apenas transcrita no E-VACI-

NAS, mas também num documento dinâmico que servirá de guia para futuras intervenções o que 

garante uma monitorização contínua.  

As taxas de cobertura vacinal das vacinas do PNV recomendadas para os profissionais de 

saúde, por CS e do total dos profissionais do ACeS Barlavento, são apresentadas nos seguintes 

gráficos e tabela: 
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Gráfico 23: Comparativa das taxas de vacinação dos profissionais de saúde do ACeS relativo 
ao Sarampo e Rubéola entre o primeiro estágio e o fim do estágio final. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A vacinação contra o Sarampo é uma das que neste momento a USP do ACeS considera mais 

relevante. Os dados apurados pela USP durante o período em que os estágios foram realizados, 

embora não publicados, indicam uma descida nas taxas de adesão à vacinação contra o sarampo e 

rubéola, principalmente nas idades dos 5-6 anos, pelo que o risco de surto aumenta nos diferentes 

concelhos do ACeS. Considera-se que o descrito é um dos efeitos colaterais da pandemia, onde os 

profissionais de saúde mudaram seu foco de atuação, descurando por falta de recursos outras áreas 

de intervenção, e a comunidade deixou de dar prioridade a aspetos fundamentais como são a pre-

venção de outras doenças através da vacinação. Muitas pessoas, também por receio, deixaram de 

se deslocar a Unidades de Saúde. 

Grá-
fico 24: Comparativa das taxas de vacinação dos profissionais de saúde do ACeS relativo ao Té-

tano e Difteria entre o primeiro estágio e o fim do estágio final. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Relativamente à vacina do tétano e difteria, houve uma ligeira melhoria das taxas por CS, 

sendo que no CS 5 foi onde existiu um maior aumento da taxa relativa à vacina do tétano e difteria. 

 

Gráfico 25: Comparativa das taxas de vacinação dos profissionais de saúde do ACeS relativo 
a Hepatite B entre o primeiro estágio e o fim do estágio final. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Neste gráfico pode-se observar a evolução das taxas de cobertura da vacina contra a Hepatite 

B por CS existindo uma clara melhoria no CS 5, onde numa das sessões presenciais aproveitou-se 

o momento para vacinar profissionais contra a Hepatite B e foram identificadas situações de pro-

fissionais vacinados que careciam de registo no E-VACINAS mas que apresentavam o registo nos 

Boletins em formato de papel. 

A evolução e a media percentual da melhoria das taxas de adesão às vacinas recomendadas 

pelo PNV para os profissionais de saúde do ACeS, é o seguinte: 

Vacinas para profissionais de Saúde 
PNV 

Avaliação 
Inicial/taxas 

Avaliação 
Final/taxas Melhoria Percentual 

Sarampo e rubéola 88% 93,37% +5,37% 

Tétano e difteria 93,51% 95,65% +2,14% 

Hepatite B 77,78% 83,22% +5,44% 

Média Percentual de Melhoria 4,316 % 
Tabela 19: Taxas totais de cobertura vacinal das vacinas recomendadas pelo PNV para os 
profissionais de saúde do ACeS no início e fim dos estágios e taxas de melhoria. Fonte: Ela-
boração própria. 
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Como foi referido anteriormente o fato do foco estar atualmente na vacinação contra a Covid-

19, e a necessidade dos intervalos de tempo entre vacinas, não facilitou melhorar de forma signi-

ficativa as taxas da vacinação recomendadas no PNV para os profissionais, no entanto em quase 

todos os CS, houve melhoria das taxas de cobertura vacinal dos profissionais. A aceitação e curi-

osidade despertada pelo projeto VACINA-T, outorgou ferramentas que permitiram atualizar os 

registos, promover a vacinação e evidenciar a importância da promoção da saúde dos profissionais 

seguindo um eixo estratégico baseado na SO. Sem dúvida atender os profissionais em grupo e de 

forma individualizada, provocou uma maior adesão ao projeto de intervenção. Também a referen-

ciação dos profissionais de saúde com vacinas em falta e/ou atraso e que foram notificados pelos 

seus respetivos coordenadores para agendar a vacina assim que possível contribuiu para a melhoria 

das taxas de vacinação apresentadas. Após a vacinação de profissionais, e em articulação com a 

USP do ACeS em estudo 

 

 

, ficou definido o procedimento de articulação entre as unidades e o serviço de SO com o 

objetivo de manter atualizados os registos.   

Segundo a norma 002/2021 emitida pela DGS não deviam ser vacinados na fase 1 (fase que 

coincidiu com a realização de ambos os estágios) contra a Covid-19, as pessoas que tinham con-

traído a doença (Direção Geral da Saúde, 2021a), o que afetou as taxas apresentadas da vacinação 

contra a Covid-19. No entanto o objetivo específico de vacinar pelo menos 75% dos profissionais 

contra a Covid-19 foi atingido, sendo de salientar que o contato informal realizado com os profis-

sionais durante as visitas aos diversos CS foram importantes para atingir este objetivo. Neste sen-

tido, fica evidenciado o efeito de uma interação ou contato interpessoal entre um profissional de 

saúde e um utente (neste caso também profissional de saúde) de forma a fundamentar expetativas 

e obter resultados que promovam o bom entendimento com vista a atingir um ganho em saúde 

(Almeida, 2019). 
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4 ANÁLISE DAS COMPETENCIAS DESENVOLVIDAS 

De forma a concluir o relatório torna-se fundamental refletir sobre as competências desenvol-

vidas durante este processo, competências estas que irão traduzir-se na obtenção do grau de espe-

cialista em enfermagem comunitária e de saúde pública e o grau de mestre em enfermagem. 

Neste processo já referido participei em diversas atividades e projetos nos quais a USP do 

ACeS , onde desenvolvi meus estágios tem responsabilidade direta, projetos os quais fugiam ao 

tema do meu projeto de intervenção mas que sem dúvida enriqueceram o meu conhecimento e 

outorgou-me ferramentas indispensáveis para o desenvolvimento enquanto futuro enfermeiro es-

pecialista. 

Nesse sentido, espero ter adquirido durante o Estágio I e o Estágio Final as competências 

comuns do enfermeiro especialista em enfermagem bem como as competências específicas do 

enfermeiro especialista em enfermagem comunitária e de saúde pública. 

4.1 COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA 

As competências comuns do enfermeiro especialista estão divididas segundo os estatutos da 

Ordem dos Enfermeiros em quatro domínios como são: responsabilidade profissional, ética e legal, 

melhoria contínua da qualidade, gestão de cuidados e o desenvolvimento de aprendizagens profis-

sionais (Diário da República, 2019). 

As competências do domínio da responsabilidade profissional, ética e legal são duas: 

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” 

(Ordem dos Enfermeiros, 2019:4745); 

b) “Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as responsabilida-

des profissionais”(Ordem dos Enfermeiros, 2019:4745). 

Neste domínio supracitado considero que durante o processo dos dois ensinos clínicos reali-

zados, foram respeitados os princípios éticos e deontológicos da profissão de Enfermagem, assim 

como foi durante a elaboração do projeto de intervenção comunitária. Seguindo as orientações 

facultadas pela professora orientadora foram consideradas todas as questões éticas, já referidas no 

relatório. O projeto de intervenção comunitária foi avaliado e teve parecer positivo pela Comissão 

de Ética da ARS (…), tendo sido preservado o sigilo e privacidade dos participantes no estudo de 

forma a garantir os pressupostos éticos que devem estar presentes num trabalho de investigação.  

São três as competências do domínio da melhoria contínua da qualidade: 
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 “Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas estratégicas ins-

titucionais na área de governação clinica” (Ordem dos Enfermeiros, 2019:4745); 

 “Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria conti-

nua”(Ordem dos Enfermeiros, 2019:4745); 

 “Garante um ambiente terapêutico e seguro” (Ordem dos Enfermeiros, 2019:4745). 

No segundo domínio apresentado considero que durante o desenvolvimento dos estágios dei 

um contributo positivo e enriquecedor para a USP. Foram planeadas e realizadas atividades que 

foram ao encontro das competências supracitadas, e sempre cumprindo o regulamento da USP e 

respeitando as normas e pareceres da DGS, de forma a garantir um sustento teórico e jurídico-

legal. 

Como foi referido foram desenvolvidas várias atividades visando a melhoria de algumas prá-

ticas; estas atividades estiveram sempre presentes baseadas em evidência científica, refletida em 

normas e pareceres da DGS, que eram replicadas nas várias unidades de saúde de forma a garantir 

boas práticas e qualidade nos cuidados de saúde prestados. 

As atividades em que participei, integradas no âmbito da USP, foram de diversas áreas, desde 

o “Projeto Rio”, um projeto de reinserção social e vacinação da população mais desfavorecida, até 

formações em serviço nomeadamente sobre a “Cadeia de Frio das Vacinas” que permite manter a 

qualidade do acondicionamento e armazenamento das vacinas assim como o correto registo das 

temperaturas e estado dos frigoríficos. 

Participei também em reuniões multidisciplinares com a Direção Executiva do ACeS e Vogal 

de Enfermagem, de forma a articular as diferentes atividades relacionadas com a luta contra a 

Covid-19. Nestas reuniões foram delineadas estratégias fundamentais nesta fase pandémica como 

são o planeamento da vacinação Covid nos lares e Unidade de Cuidados Continuados da região, 

assim como a organização e planeamento de formação dos assistentes operacionais a prestar ser-

viço num hotel, que serviu como unidade de apoio aos utentes Covid-19, que não tendo critérios 

de internamento hospitalar, não tinham condições para estar no próprio domicilio. 

Foram também realizadas consultas à população e dado apoio à consulta do Viajante, promo-

vendo a literacia em saúde à população de forma a garantir a segurança do utente e seu envolvente. 

No terceiro domínio apresentado, gestão de cuidados, as competências comuns do enfermeiro 

especialista são as seguintes: 

a) “Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a articulação 

na equipa de saúde; 
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b) Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a garan-

tia da qualidade dos cuidados” (Ordem dos Enfermeiros, 2019:4745). 

Para atingir conhecimento e adquirir as competências supracitadas, as atividades realizadas 

durante o estágio junto da enfermeira orientadora, foram fundamentais. A Enfermeira Orientadora 

foi responsável pela gestão da vacinação contra a Covid-19 desde o início da campanha de vaci-

nação, gestão dos recursos materiais e humanos necessários nos diferentes centros de saúde do 

ACeS, sempre em articulação diária com os responsáveis de enfermagem de cada unidade de sa-

úde. Não esquecer da gestão da vacinação em Estruturas Residências para Idosos [ERPI] e unida-

des pertencentes à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados [RNCCI], assim como a 

vacinação do corpo de bombeiros, policia, e docentes de cada concelho, tudo isto no período pré 

abertura do Centro de Vacinação de cada concelho, quando as vacinas eram ainda realizadas nos 

centros de saúde ou nos postos de trabalho destes grupos profissionais. 

É de referir que ter acompanhado a gestão da vacinação contra a Covid-19, principalmente na 

sua parte inicial, foi de fato uma experiencia enriquecedora, pois para garantir ambientes terapêu-

ticos e seguros, além como garantir os recursos necessários para prestar cuidados com qualidade, 

foi necessário um autocontrolo, gestão de emoções, e dedicação para a causa que sem duvida, no 

meu entender foi feito com sucesso. Esta tarefa foi árdua, e tendo em conta o contexto atual e a 

falta de recursos humanos disponíveis, posso afirmar que foi bem-sucedida e enriquecedora, prin-

cipalmente pela dedicação e boa gestão dos profissionais envolvidos. Em todos os momentos foi 

permitido expor a minha opinião, participar nas decisões da equipa, discutir e refletir sobre as 

normas e orientações da DGS, e nalgumas sessões de vacinação foi-me dada a oportunidade de 

gerir a vacinação em ERPI e unidades pertencentes à RNCCI, onde além da gestão do espaço 

físico, número de vacinas e material necessário, foi realizada sessão informal de formação aos 

enfermeiros sobre a administração da vacina, recobro pós vacinal, registo da vacina no programa 

informático E- VACINAS, e atuação perante reações adversas, nomeadamente choque anafilático.  

Por último, as competências do domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais 

são as seguintes: 

a) “Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade; 

b) Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica” (Ordem dos 

Enfermeiros, 2019:4745). 

Este domínio foi o mais desafiante para mim durante os ensinos clínicos visto que foram 

acontecendo diversas mudanças nos diferentes contextos profissionais, tanto a nível individual 
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como em relação à população alvo, o que exigiu, um desenvolvimento pessoal importante para 

poder atingir o sucesso na execução do projeto. O fato de denotar insatisfação e cansaço nos pro-

fissionais de saúde durante o processo, exigiu que durante a minha relação com eles, a comunica-

ção fosse fluida mas simples e direta de forma a poder transmitir a informação e os motivar a 

participar e a aderir ao projeto, e atingir os objetivos propostos. O fato do projeto estar relacionado 

com a área da SO, contribuiu para a adesão do mesmo. 

Para atingir o sucesso no desenvolvimento do projeto foi sempre realizada pesquisa bibliográ-

fica para sustentar de forma teórica o mesmo. As ações de formação realizadas aos profissionais 

de saúde tiveram sempre suporte na evidência científica, através da pesquisa sistemática de publi-

cações recentes em bases de dados fidedignas, normas e pareceres oficiais. 

Neste sentido no Estagio Final foi realizado um artigo científico original (Apêndice X) base-

ado na informação coletada durante o desenvolvimento do projeto que se pretende submeter a 

publicação após a discussão do presente relatório. 

4.2 COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFER-
MAGEM COMUNITÁRIA E DE SAÚDE PÚBLICA 

Segundo o regulamento nº 428/2018 inserido no Diário da República em 2018, existem quatro 

competências específicas atribuídas pela Ordem dos Enfermeiros aos enfermeiros especialistas em 

enfermagem comunitária e de saúde pública: 

a) “Estabelece, com base na metodologia do Planeamento em Saúde, a avaliação do estado 

de saúde de uma comunidade” (2018:19354); 

b) “Contribui para o processo de capacitação de grupos e comunidades” (2018:19354); 

c) “Integra a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito comunitário e na consecução 

dos objetivos do Plano Nacional de Saúde” (2018:19354); 

d) “Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito geo-demográfico” 

(2018:19354). 

Relativamente à primeira competência supracitada o projeto de intervenção comunitária “Va-

cina-T” Promoção da Saúde Ocupacional nos Profissionais de Saúde de um ACeS da zona sul de 

Portugal está baseado na Metodologia do Planeamento da Saúde dos autores Emílio Imperatori e 

Maria do Rosário Giraldes. Ao longo do Estagio I foi desenvolvido um diagnóstico do estado de 

saúde da comunidade de profissionais de saúde de um ACeS, de forma a poder aferir as necessi-

dades da mesma. No Estágio Final, e após aferir as necessidades da população alvo, foram estabe-

lecidas as prioridades, os objetivos do projeto e foram delineadas as estratégias para a promoção 
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da saúde baseadas no modelo de promoção da saúde de Nola Pender. Para a execução das ativida-

des propostas foram tidos em conta os recursos necessários e os parceiros que seriam basilares 

para atingir o sucesso do projeto, como o apoio da UAG do ACeS, da USP do ACeS e dos respon-

sáveis e profissionais das unidades de saúde envolvidas. 

No meu entender a segunda competência foi adquirida ao longo de todo o Estágio Final, ao 

sensibilizar o profissional de saúde para a importância da saúde ocupacional, e nomeadamente a 

importância da vacinação nos profissionais de saúde, que foi a base de todo o projeto. Durante as 

36 sessões de formação e sensibilização que foram sendo realizadas, foi possível capacitar os pro-

fissionais de saúde, e mesmo que no fim do processo ainda recusassem aderir à vacinação, seria 

uma recusa informada, com registo da mesma na plataforma E- Vacinas. 

O fato de integrar de forma ativa a campanha de vacinação contra a Covid-19, e estar sob a 

supervisão clinica da enfermeira especialista responsável da mesma, permitiu que a terceira com-

petência fosse adquirida. Além da vacinação contra a Covid-19 integrei de forma ativa o programa 

para cumprimento do PNV da comunidade geral da região de forma a atingir os objetivos propos-

tos no Plano Nacional de Saúde. Dentro do modelo conceptual do PNS, a promoção de uma cultura 

de cidadania em saúde é fundamental de forma a capacitar e promover a literacia em saúde. Devem 

ser realizadas sessões de promoção da literacia focadas na promoção da saúde e prevenção da 

doença (Direção-Geral da Saúde, 2015). Assim é de referir que foi avaliada a taxa de adesão da 

comunidade geral a vacinas do PNV, estando a mesma sensivelmente inferior às anteriores regis-

tadas, pelo que durante o estágio foram realizados contatos formais com as unidades de saúde de 

forma a reforçar a necessidade da vacinação e evitar complicações associadas, tal como surtos de 

doenças evitáveis através da vacinação. Estão a ser traçadas estratégias na USP para promover 

literacia e poder reforçar aos cidadãos a importância da prevenção da doença através da vacinação 

e relembrar a importância da população como agente ativo na mudança. 

Relativamente à quarta competência supracitada, um dos instrumentos que utilizei utilizou 

para sustentar o seu diagnóstico foi a pesquisa individual da taxa de cobertura vacinal em cada um 

dos profissionais de saúde, de forma a poder aferir a necessidade de vacinação e poder informar e 

vacinar se necessário. Além do descrito foi feito no diagnóstico uma pesquisa geral de dados so-

ciodemográficos da zona geográfica em estudo e foram identificados diversos indicadores de sa-

úde, necessários para identificar as necessidades em saúde da população alvo. 
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4.3 COMPETÊNCIAS DO GRAU DE MESTRE 

Segundo o Decreto-Lei nº 63/2016 o grau de Mestre é conferido aos que demonstrem: 
“a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que: 
i) Sustentando -se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1.º ciclo, os de-
senvolva e aprofunde; ii) Permitam e constituam a base de desenvolvimen-
tos e ou aplicações originais, em muitos casos em contexto de investigação; 
b) Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capa- cidade de compreen-
são e de resolução de problemas em situações novas e não familiares, em 
contextos alargados e multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua 
área de estudo; c) Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com ques-
tões complexas, desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de in-
formação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações 
e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções 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 ambiguidades; e) Com-
petências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um 
modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo”(Diário da 
República, 2016:3174). 

Durante o desenvolvimento dos dois estágios realizados, acredito ter adquirido conhecimentos 

e capacidade de resolução de problemas nas diversas situações e constrangimentos que foram sur-

gindo. A realização de um projeto de intervenção comunitária baseado na metodologia do planea-

mento da saúde, assim como a elaboração de um artigo original científico, permitiu-me não só 

adquirir e mobilizar conhecimentos na área da investigação, mas também adquirir capacidade de 

transmitir informação à população de modo a tomar uma decisão racional e informada acerca da 

sua vacinação e da importância de cada um dos participantes como agente participador no processo 

da mudança. As conclusões apuradas no projeto forma transmitidas a todos os intervenientes de 

forma clara, objetiva e concisa para que o trabalho desenvolvido e a informação transmitida se 

perpetue, e com o tempo se consiga atingir a mudança proposta.  

Baseado em tudo o que foi exposto durante este relatório, considero ter adquirido as compe-

tências propostas através dos Ensinos Clínicos e trabalhos académicos realizados, esperando que 

o esforço e dedicação envolvidos permitam adquirir o grau de mestre em enfermagem e especia-

lista em enfermagem comunitária e de saúde pública. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a realização deste trabalho baseado em dados disponíveis, verificou-se de forma geral a 

importância da existência e bom funcionamento de um serviço de SO, e de forma particular a 

importância da vacinação nos profissionais de saúde. 
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Ficou patente após a elaboração do Diagnóstico de Situação que a área de abrangência da USP 

é grande, e que tendo em conta os diferentes recursos disponíveis, torna-se difícil dar resposta a 

todas as necessidades não só da população em geral, mas também dos profissionais de saúde do 

ACeS . 

Em contexto de trabalho, a nível mundial 9% das mortes anuais são causadas por doenças 

transmissíveis, pelo que a promoção da saúde e a prevenção da doença através da vacinação torna-

se fundamental. Assim, torna-se prioritário a nível da ARS (…) investir recursos para promover a 

área da vacinação. 

Foram identificados problemas, como o não cumprimento do PNV e a recusa da vacina contra 

a covid-19 por parte de cerca de 20% de profissionais de saúde, o que confirmou a falta de infor-

mação na área da vacinação.  

Fica também evidenciado através do presente relatório, que a principal problemática da amos-

tra em estudo é o pouco acesso a consultas de SO, a insuficiente taxa de cobertura vacinal de 

vacinas do PNV e gripe sazonal além da pouca adesão à vacinação contra a Covid-19 numa fase 

tão importante como a atual. Desta problemática surgiu o “VACINA-T” um projeto de intervenção 

para profissionais de saúde que apresenta o serviço de SO de uma ARS e e o seu elo de ligação na 

USP de um dos ACeS aos profissionais, promovendo a adesão à vacinação em geral como forma 

de proteção individual e coletiva, e a literacia em saúde dos profissionais e a cidadania.  

Entre as dificuldades encontradas penso que o contexto pandémico atual provocou uma serie 

de constrangimentos que influenciaram de certa forma o normal planeamento e operacionalização 

do projeto de intervenção. Para além de toda a atividade assistencial das unidades de saúde, as 

diferentes atividades acrescidas realizadas no âmbito da pandemia, provocaram uma sobrecarga 

de trabalho nos profissionais de saúde que conduziu a constantes alterações de agenda. No entanto, 

como foi referido anteriormente o enfermeiro especialista deve ter a capacidade e competência de 

se adaptar a diferentes situações, para poder garantir o cumprimento dos diversos programas de 

saúde. 

 A colaboração da Enf. Supervisora e a Professora Orientadora foi fundamental para a reali-

zação do estágio e elaboração do relatório, sentindo no fim que não sendo o contexto ideal de 

estagio, vivi e aprendi num contexto atípico, sendo que de alguma forma moldou-me enquanto 

futuro Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, permitindo-me 

partilhar diferentes experiencias numa área nova e pondo em prática saberes e competências da 

especialidade. 
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Identificação da 
Sessão: Apresentação do Projeto de Intervenção Comunitária “VACINA-T ” na unidade “….” 

Data: 29.03.2021 
Duração da Ses-

são: 60 Minutos 

Objetivo Geral Promover o projeto VACINA-T  
Objetivos Espe-

cíficos 
- Identificar os problemas detetados no Diagnóstico; 
- Mostrar os últimos resultados do estado vacinal da Unidade de Saúde; 
- Reconhecer as vacinas recomendadas do PNV para os profissionais de saúde; 
- Promover a vacinação contra a Covid-19, mostrar os dados sobre a adesão. 

       
Etapas da Sessão Conteúdos Recursos Didáticos Metodologias Atividades Avaliação Tempo 

Introdução 
- Apresentação do Enf. responsável do pro-
jeto e a Enf. Orientadora do projeto; 
- Apresentação do projeto; 

Computador 
Apresentação Power-
Point 
 

Expositiva 
 

Apresentação de 
diapositivos  15 min. 

Desenvolvimento 

- Definição de conceitos de saúde Ocupacio-
nal e vacinação; 
- Apresentação de dados estatísticos do con-
celho visitado e estado vacinal dos profissio-
nais da unidade visitada de 2018; 
- Mostrar a importância da vacinação nos pro-
fissionais de saúde; 
- Promover literacia sobre a vacinação contra 
a Covid-19; 
- Exposição do questionário e consentimento 
informado; 
-Pedido de colaboração no projeto. 
 

Computador 
Apresentação Power-
Point 
 
 

Expositiva 
Interrogativa 
Ativa 

Apresentação de 
diapositivos 
Entrega de questi-
onário e consenti-
mento informado. 

 35min. 

Conclusão - Esclarecimento de dúvidas 

Computador 
 
Apresentação Power-
Point 
 

Expositiva 
Interrogativa 

Apresentação de 
diapositivos 
Recolha do con-
sentimento infor-
mado 

  Questões 
sobre a ses-

são 
10 min. 
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Identificação da 
Sessão: Apresentação de resultados aos profissionais da unidade “….”- Projeto de Intervenção Comunitária “VACINA-T ” 

Data: 29.03.2021 
Duração da Ses-

são: 30 Minutos 

  
Objetivo Geral Apresentar os resultados apurados do questionário aplicado e a pesquisa individual do E- Vacinas  
Objetivos Espe-

cíficos 
- Mostrar resultados do questionário aplicado; 
- Apresentar os últimos resultados atualizados do estado vacinal da Unidade de Saúde; 
- Mostrar os dados sobre a adesão final à vacinação Covid-19 
 

       
Etapas da Sessão Conteúdos Recursos Didáticos Metodologias Atividades Avaliação Tempo 

Introdução -Breve apresentação do projeto vacina-T e 
apresentação dos objetivos da sessão 

Computador 
Apresentação Power-
Point 
 

Expositiva 
 

Apresentação de 
diapositivos  15 min. 

Desenvolvimento 

- Apresentação dos resultados do questionário 
aplicado; 
- Apresentação de dados estatísticos atualiza-
dos à data, do estado vacinal dos profissio-
nais; 
 

Computador 
Apresentação Power-
Point 
 
 

Expositiva 
Interrogativa 
Ativa 

Apresentação de 
diapositivos 
Entrega de questi-
onário e consenti-
mento informado. 

 35min. 

Conclusão -Esclarecimento de dúvidas 

Computador 
 
Apresentação Power-
Point 
 

Expositiva 
Interrogativa 

Apresentação de 
diapositivos 
Recolha do con-
sentimento infor-
mado 

  Questões 
sobre a ses-

são 
10 min 
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Identificação da 
Sessão: 

Apresentação das atividades realizadas no contexto do projeto e formação sobre SSO e vacinação profissional aos profissionais da Unidade 
“….”- Projeto de Intervenção Comunitária “VACINA-T ” 

Data: 29.03.2021 
Duração da Ses-

são: 40 Minutos 

Objetivo Geral Realizar Formação sobre SSO/ vacinação profissional VACINA-T  
Objetivos Espe-

cíficos 
- Realizar ensino sobre a vacinação recomendada para os profissionais de saúde; 
-Promover o serviço de Saúde Ocupacional e seu acesso, apresentar os elos de ligação; 
- Demonstrar a importância do serviço de SO para promover o bem-estar dos trabalhadores; 
- Esclarecer dúvidas sobre SO e vacinação profissional; 
 

       
Etapas da Sessão Conteúdos Recursos Didáticos Metodologias Atividades Avaliação Tempo 

Introdução - Breve apresentação das intervenções reali-
zadas no projeto; 

Computador 
Apresentação Power-
Point 
 

Expositiva 
 

Apresentação de 
diapositivos  15 min. 

Desenvolvimento 

- Formação sobre SO e vacinação profissio-
nal; 
- Apresentação do flyer informativo sobre SO 
da ARS/vacinação; 
- Pedido de colaboração do responsável da 
vacinação para participar no projeto e replicar 
a futura formação sobre vacinação; 
- Orientação sobre como atuar com as novas 
admissões em matéria de SO e vacinação. 

Computador 
Apresentação Power-
Point 
 
 

Expositiva 
Interrogativa 
Ativa 

Apresentação de 
diapositivos 
Entrega de questi-
onário e consenti-
mento informado. 

 35min. 

Conclusão -Esclarecimento de dúvidas 

Computador 
 
Apresentação Power-
Point 
 

Expositiva 
Interrogativa 

Apresentação de 
diapositivos 
Recolha do con-
sentimento infor-
mado 

  Questões 
sobre a ses-

são 
10 min 
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APÊNDICE VI-POWERPOINTS DA 1ª VISITA AS UNIDADES DE SAÚDE DO ACES : 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO E DIAGNÓSTICO DE SAÚDE 
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APÊNDICE VII-POWERPOINTS DA 2ª VISITA: APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

OBTIDOS ATRAVÉS DOS INSTRUMENTOS DE COLHEITA DE DADOS E FORMA-

ÇÃO EM SERVIÇO (EXEMPLO DO CS 7) 
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Atividades / Intervenções 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

Pesquisa Bibliográfica e das normas da DGS       

Redação do Relatório       

Pedido formal para desenvolver o projeto à Diretora 
Executiva, Vogal de Enfermagem e Presidente do Conselho 
Clinico do ACeS  

      

Envio de pedidos à Comissão de Ética       

Diagnóstico da Situação       

Reunião com a Enfermeira responsável da vacinação da USP 
do Barlavento e Enfermeira responsável  da SO da ARS        

Reunião com a Diretora Executiva do ACeS (…) e o Vogal de 
Enfermagem do ACeS (…)       

Colaboração com o Projeto Rio       

Reunião com a equipa de enfermagem da UCC  do CS 1       

Vacinação contra a Covid-19 numa instituição do concelho 4 
pertencente à Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados 

      

Vacinação contra Covid-19 numa instituição no concelho 1, 
pertencente à Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados 

      

Divulgação do projeto VACINA-T (mail)       

Sessões de educação e promoção da SO e vacinação        

Vacinação Internacional associada à Consulta do Viajante       

Rastreio de linhas de transmissão de doenças de declaração 
obrigatória:Covid-19       

Reunião com o responsável dos motoristas       
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APÊNDICE IX-DOCUMENTO DE AVALIAÇÃO DA SESSÃO 
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APÊNDICE X-FLYER INFORMATIVO SOBRE SO E VACINAÇÃO DOS PROFISSIO-

NAIS DE SAÚDE 
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APÊNDICE XI-RESUMO E ABSTRACT DO ARTIGO CIENTÍFICO ORIGINAL REA-

LIZADO DURANTE O ESTÁGIO FINAL 
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