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RESUMO 

 

Introdução: A alimentação inadequada está cada vez mais associada ao aumento da morbili-

dade nas doenças não transmissíveis em todo o mundo. Em Portugal, existem dados que tam-

bém corroboram esta tendência. A “Promoção de Alimentação Saudável”, constitui por isso, 

um dos programas prioritários da Direção-Geral de Saúde e uma práxis cada vez mais necessá-

ria nos cuidados de saúde primários, sendo a temática central do presente projeto. 

 

Objetivo: Promover a uniformização dos processos de educação para a saúde sobre alimenta-

ção saudável, com vista a melhorar o padrão de alimentação da população, num Agrupamento 

de Centros de Saúde do Algarve. 

 

Metodologia: A metodologia utilizada, na realização do presente projeto, foi a do planeamento 

em saúde. No mês de abril de 2021 foi realizado o diagnóstico de situação, recorrendo a uma 

entrevista semiestruturada aplicada a uma amostra de 23 profissionais de saúde, médicos e en-

fermeiros, das unidades funcionais, de um Agrupamento de Centros de saúde do Algarve. Na 

sequência dos problemas identificados e respetiva priorização dos mesmos, foi desenvolvido o 

projeto que ora se apresenta. 

 

Resultados: Verificou-se que o tema da alimentação saudável não é abordado em todas as con-

sultas, mas somente em consultas específicas de grupos específicos. Verificou-se também a 

inexistência de materiais de apoio à consulta sobre a temática.  

 

Conclusões: Não foi possível o reconhecimento efetivo da uniformização de procedimentos, 

por parte dos profissionais, sobre a temática da alimentação saudável, devido ao fator tempo. O 

projeto ainda se encontra em execução. 

 

Palavras–chave: Alimentação saudável, enfermagem em saúde comunitária, planeamento em 

saúde, promoção da saúde. 
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ABSTRACT 

 

Introducion: Inadequate nutrition is increasingly associated with increased morbidity in non-

communicable diseases worldwide. In Portugal there are data that also corroborate this trend. 

The "Promotion of Healthy Eating" is one of the priority programs of the Directorate General 

of Health and an increasingly necessary praxis in primary health care, being the central theme 

of this project 

 

Objective: Promote the standardization of health education processes on healthy eating, with a 

view to improving the standard of eating of the population, in a Grouping of Health Centers of 

the Algarve, by the end of 2021. 

 

Methodology: The methodology used in the realization of this project was that of Health Plan-

ning. In April 2021, a situation diagnosis was made, using a semi-structured interview applied 

to a sample of 23 health professionals, doctors and nurses, from functional units, from a Group-

ing of Health Centers in the Algarve. Following the problems identified and their prioritization, 

the project that is presented was developed. 

 

Results: It was verified that the theme of healthy eating is not addressed in all consultations, 

only in specific consultations of specific groups. There were also no support materials for the 

consultation on the subject.  

 

Conclusions: It was not possible to effectively recognize the standardization of procedures by 

professionals on the theme of healthy eating, due to the time factor. The project is still in exe-

cution. 

 

 

Keywords: Healthy eating, community health nursing, health planning, health promotion. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este documento surge no âmbito do Estágio Final, da 4ª edição do Mestrado em Associa-

ção, área de especialização de Enfermagem Comunitária e Saúde Pública, (edição que decorreu 

no instituto Politécnico de Beja: Escola Superior de Saúde) e cujo estágio teve lugar numa 

Unidade de Cuidados da Comunidade, de um Agrupamento de Centros de Saúde do Algarve. 

Tem como finalidade demonstrar o desenvolvimento e aquisição de competências, na área men-

cionada, bem como a presentação do projeto de intervenção comunitária realizado, com o uso 

da Metodologia do Planeamento em Saúde. 

De acordo com Pender, Murdaugh e Parsons (2015), a construção do conhecimento em prol 

de uma melhor saúde, é o objetivo fundamental da investigação em enfermagem. “O poder da 

enfermagem na promoção da saúde depende, em parte, da forma como o conhecimento de saúde 

é alicerçado na ciência. A investigação em enfermagem tem sido ativa no desenvolvimento do 

conhecimento para melhorar saúde de todos”1 (Pender, Murdaugh, & Parsons, 2015, p.22). 

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), os hábitos alimentares inadequados constituem 

um dos fatores de risco modificáveis que mais tem contribuído para a mortalidade em Portugal, 

elevando a uma perda do número de anos perdidos de vida saudável em 9,5% (Gregório, Sousa, 

& Teixeira, 2020). De acordo com o estudo Global Burden of Disease (GBD), em 2017, os 

hábitos alimentares inadequados dos portugueses foram o terceiro fator de risco que mais con-

tribuiu para a perda de anos de vida saudável. “O consumo insuficiente de fruta, hortícolas, 

cereais integrais e frutos oleaginosos e, por outro lado, o consumo excessivo de sal estão entre 

os principais comportamentos alimentares inadequados.” (Direção Geral da Saúde [DGS], 

2021) 

O último relatório do Programa Nacional Para a Promoção da Alimentação Saudável 

(PNPAS), apresenta dados dos registos dos Cuidados de Saúde Primários, nos quais verifica-

mos uma tendência crescente da proporção de utentes com registos de pré-obesidade e obesi-

dade, atingindo os 12,9% e os 10,7% a nível nacional em 2018, respetivamente. No algarve, os 

valores de obesidade e pré-obesidade, registados nos cuidados de saúde primários, eram de 

 
1 The power of nursing in health promotion depends, in part, on the way in which health knowledge is grounded 
in science. Nursing research has been active in knowledge development to improve the health of all.” (Pender et 
al., 2015, p.22). 
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3,1% em 2017, tendo-se registado um aumento significativo em apenas um ano, já que em 2018 

representavam 6,8% (Gregório, Sousa, et al., 2020). 

“O aconselhamento breve para a alimentação saudável deve ser considerado como uma 

medida de prevenção e terapêutica para as doenças crónicas associadas à alimentação inade-

quada e deve ser contemplado no contexto das consultas dos cuidados de saúde não especiali-

zados.” (Gregório, Teixeira, et al., 2020, p.6). 

Nesta sequência, a “Promoção da Alimentação Saudável” é um dos programas prioritários 

da Direção Geral da Saúde constituindo, igualmente, a temática central do projeto que nos pro-

pomos descrever, indo de encontro ao quinto objetivo do programa acima mencionado, a saber: 

“Melhorar a qualificação e o modo de atuação dos diferentes profissionais que pela sua ativi-

dade, possam influenciar conhecimentos, atitudes e comportamentos na área alimentar.” (DGS, 

2021). 

Assim, partindo destas premissas, apoiadas pelo diagnóstico de situação de saúde efetuado 

num Agrupamento de Centros de Saúde do Algarve, surge o projeto de intervenção denominado 

“Alimentação Saudável nos Cuidados de Saúde Primários: O papel dos profissionais de saúde”. 

O projeto foi desenvolvido e implantado no decurso do Estágio Final, que decorreu entre 

março e junho de 2021, numa Unidade de Cuidados na Comunidade, de um Agrupamento de 

centros de Saúde do Algarve. Foi elaborado de acordo com a Metodologia do Planeamento em 

Saúde e tem como base de sustentação o Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender ao 

qual se juntou o contributo da Teoria Social Cognitiva de Albert Bandura. 

O objetivo geral do projeto passa por promover a uniformização dos processos de educação 

para a saúde sobre alimentação saudável, com vista a melhorar o padrão de alimentação da 

população, num Agrupamento de Centros de Saúde do Algarve, tendo como população alvo os 

profissionais de saúde das unidades funcionais, que realizam consultas. 

Relativamente à estrutura do relatório, este inicia-se com um enquadramento teórico onde 

é evidenciada a importância do problema, com base em evidência científica. Seguidamente, 

apresentamos as questões éticas e a metodologia utilizada para o desenvolvimento do projeto. 

Em continuidade, e tendo como base a metodologia do planeamento em saúde, apresenta-

mos todas as suas etapas, iniciando com o diagnóstico da situação, que inclui a caracterização 

do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES), onde foi realizado o estágio; a população e 

amostra; o instrumento de recolha de dados; apresentação e análise dos resultados, a qual iden-
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tifica os problemas daquela amostra. Posteriormente, apresentamos a determinação de priori-

dades, os objetivos definidos e consequentes metas e estratégias de intervenção, assim como 

todo o processo operacional de implementação e avaliação do projeto. 

Apresentamos, também, uma reflexão acerca das competências desenvolvidas, no decorrer 

do estágio, sendo elas, as comuns e específicas do enfermeiro especialista em Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública, assim como as competências do Grau de Mestre. 

Na conclusão faremos uma análise global do projeto, uma síntese das principais conclusões, 

uma breve reflexão das aprendizagens vividas e uma possível continuidade do projeto. 

O presente trabalho encontra-se elaborado em concordância com a American Psychological 

Association 7th Edition (American Psychological Association, 2020), redigido ao abrigo do 

novo Acordo Ortográfico (exceto nas citações referentes a obras ou diplomas anteriores à en-

trada em vigor do mesmo acordo) e segundo as normas de formatação do 4º Mestrado em En-

fermagem em Associação. 
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1 - ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

Neste capítulo, pretende-se contextualizar o tema da alimentação saudável, incindido na 

sua importância enquanto meio de prevenção e tratamento não farmacológico das Doenças Cró-

nicas Não Transmissíveis (DCNT) e a relevância que os profissionais de saúde, dos Cuidados 

de Saúde Primários (CSP), têm na sua promoção. Procedeu-se a uma pesquisa bibliográfica, 

como veículo de fundamentação e sustentação de uma abordagem teórica da temática em es-

tudo, assim como das intervenções desenvolvidas ao longo do projeto de intervenção. 

 

1.1 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

A manutenção de uma alimentação saudável, em todas as fases da vida, para além de evitar 

todas as formas de má nutrição é igualmente importante para evitar toda uma série de doenças 

não transmissíveis, assim como outros problemas de saúde. Os padrões alimentares da popula-

ção em geral têm-se modificado, ao longo dos últimos anos, em parte, devido ao aumento de 

produção de alimentos processados e à sua rápida introdução no mercado, à mudança de estilos 

de vida e à rápida urbanização. O consumo de alimentos ricos em calorias, gorduras, açucares 

e sal tem vindo a aumentar e o consumo de frutas, vegetais e fibras alimentares é insuficiente 

(Organização Pan-Americana da Saúde [OPAS], 2019). Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) “Juntamente com a falta de atividade física, uma dieta não saudável é um dos 

principais riscos globais para a saúde”2 (Organização Mundial da Saúde, 2021). Apesar de ser 

variável a composição de uma dieta equilibrada, de acordo com a especificidade de cada indi-

víduo, meio envolvente e disponibilidade alimentar, os princípios básicos do que constitui uma 

alimentação saudável são os mesmos para todas e todos (OPAS, 2019). 

De acordo com a OPAS (2019), para uma alimentação saudável é necessário um equilíbrio 

entre a ingestão e o gasto calórico, o consumo de açucares deve ser reduzido, o consumo diário 

de sal deve ser mantido abaixo de 5 gramas e o consumo de frutas vegetais e outras fibras 

alimentares deve ser aumentado. 

 
2  “Together with a lack of physical activity, an unhealthy diet is one of the leading global risks to health.” 
(Organização Mundial da Saúde, 2021) 
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A 15 de dezembro de 2020, em Roma, o Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas 

para Alimentação e Agricultura (FAO), QU Dongyu, anunciou o Ano Internacional das Frutas 

e Legumes 2021, com um apelo para melhorar a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis 

através da inovação e tecnologia e para reduzir a perda e o desperdício de alimentos. Este acon-

tecimento pretende constituir uma oportunidade para aumentar a sensibilização em torno do 

importante papel das frutas e legumes na nutrição humana, segurança alimentar e saúde, e na 

realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, 2020). 

De acordo com os dados do segundo Inquérito Alimentar Nacional (2015-2016), mais de 

metade da população portuguesa não cumpre a recomendação do consumo diário de, pelo me-

nos, 400 gr de fruta e hortícolas. Também o consumo de leguminosas é inferior ao recomen-

dado, com um consumo médio diário de 18 gr, sendo este ¼ da recomendação (80 gr). Relati-

vamente ao consumo de água, a população portuguesa bebe em média menos de um litro de 

água por dia, sendo as crianças as que menos água consomem. Simultaneamente o consumo 

das bebidas açucaradas entre crianças e adolescentes é de 22% e 42% respetivamente (Lopes et 

al., 2017). 

Em 2019, o Inquérito Nacional de Saúde, realizado em Portugal, pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE), recolheu informação relacionada com o consumo alimentar de alguns alimen-

tos, tais como a frequência de consumo de fruta, hortícolas, refrigerantes, sumos de fruta natu-

rais, carne, peixe, ovos e produtos lácteos. Como resultados, podemos constatar que 66,4% da 

população, de idade igual ou superior a 15 anos, referiu consumir fruta diariamente, 41,7% 

tinham consumos diários de legumes ou saladas. assim sendo, 13,6% e 26,7% reportaram não 

consumir fruta e hortícolas, respetivamente. A frequência do consumo de carne é superior à do 

peixe. Relativamente ao consumo de carne, 29,0% reportou um consumo diário e 34,8% um 

consumo de 4 a 6 vezes por semana, no que concerne ao consumo de peixe, 47,9% dos inquiri-

dos reportou um consumo de 1 a 3 vezes por semana (INE, 2020), como podemos verificar na 

figura 1. 

Assim, nos últimos anos, verificou-se uma melhoria, isto é, uma tendência do aumento do 

consumo diário de produtos hortofrutícolas, na população portuguesa. 
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Figura 1  – Proporção da população com 15 ou mais anos por frequência de consumo de fruta, legumes, 
sumos naturais, refrigerante e de produtos de origem animal em Portugal, 2019 

 

Fonte: (INE, 2020, p. 5) 

 

1.2 - ALIMENTAÇÃO E DOENÇAS CRÓNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

 

De acordo com o 13º Programa Geral de Trabalho da OMS, as doenças não transmissíveis 

causam, anualmente, a morte de 15 milhões de pessoas entre as idades de 30-70 anos e até 2023 

a OMS espera alcançar o objetivo de reduzir a morte prematura relacionada com as doenças 

não transmissíveis através de ações de prevenção e promoção atuando nos principais fatores de 

risco, entre eles a alimentação inadequada (Organização Mundial da Saúde, 2019). 

Assim, havendo conhecimento da existência de fatores de risco passíveis de serem modifi-

cados, e estando estes na base integrante das doenças não transmissíveis, a promoção da saúde 

e a prevenção da doença é imprescindível para tornar a população mais saudável (Ministério da 

Saúde, 2018). 

De acordo com o estudo GBD, “o qual é o mais abrangente – analisando 286 causas de 

morte, 369 doenças e lesões e 87 fatores de risco em 204 países e territórios”3 (Institute for 

Health Metrics and Evaluation [IHME], 2019b) e “fornece uma ferramenta para quantificar a 

perda de saúde causadas por centenas de doenças, lesões e fatores de risco, por forma que os 

 
3 “Most comprehensive global study—analysing 286 causes of death, 369 diseases and injuries, and 87 risk factors 
in 204 countries and territories—” (Institute for Health Metrics and Evaluation, 2019b) 
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sistemas de saúde possam ser melhorados e as disparidades possam ser eliminadas”4 (IHME, 

2019a), a maior causa dos totais de mortes em Portugal, no ano de 2019, foram as doenças não 

transmissíveis (IHME, 2020), como podemos verificar na figura 2. 

 
Figura 2 – As 10 principais causas do total de mortes em 2019, em Portugal, e a variação percentual de 
2009-2019, todas as idades combinadas. 

 

Fonte: (Institute for Health Metrics and Evaluation [IHME], 2021)  

Segundo o mesmo estudo, no ano de 2019, em Portugal, foram identificados 10 fatores de 

risco que mais contribuíram para a perda de anos de vida saudável, entre eles e em quinto lugar, 

encontram-se os hábitos alimentares inadequados, como podemos verificar na figura 3. 

 
Figura 3 – Os 10 principais fatores de risco que provocam a maioria de mortes e incapacidades de forma 
combinada em Portugal, no ano de 2019, e a variação percentual de 2019-2019, todas as idades combi-
nadas 

 
Fonte: (IHME, 2021) 

 
4 “provides a tool to quantify health loss from hundreds of diseases, injuries, and risk factors, so that health systems 
can be improved and disparities can be eliminated” (IHME, 2019a) 
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Os hábitos alimentares inadequados, “fator de risco modificável contribuiu para a perda de 

anos de vida saudável, devido a doenças do aparelho circulatório (149.739 DALYs; 4,5% do 

total), diabetes e doenças renais (52.851 DALYs; 1,6% do total), bem como neoplasias (40.977 

DALYs; 1,2% do total)” , (Gregório, Sousa, et al., 2020, p.15) , como mostra a figura 4. 

 
Figura 4 – Percentagem do total de DALYs por fator de risco e doença associada em 2019 

 

Fonte: PNPAS 2020, p.15 (Gregório, Sousa, et al., 2020). 

Relativamente “à mortalidade, os hábitos alimentares inadequados foram o quarto fator de 

risco que mais contribuiu para o total de mortes (11,4%)” (Gregório, Sousa, et al., 2020, p.16). 

Os fatores de risco alimentares que mais contribuem para o total de mortes por doenças do 

aparelho circulatório, diabetes, doenças renais e neoplasias são semelhantes aos verificados 

para a perda de anos de vida saudável, estando o baixo consumo de cereais integrais, legumi-

nosas e fruta, o elevado consumo de carne vermelha e a elevada ingestão de sódio entre os 5 

primeiros fatores de risco alimentares(Gregório, Sousa, et al., 2020, p.16), como podemos ve-

rificar na Figura 5. 
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Figura 5 – Percentagem do total de mortes por fator de risco alimentar e doença associada em 2019 

 

Fonte: de PNPAS 2020, p17 (Gregório, Sousa, et al., 2020) 

Segundo os dados do último Inquérito Nacional de Saúde 2019, 53,6% da população adulta 

portuguesa apresentava excesso de peso (pré-obesidade ou obesidade), a obesidade afetava 1,5 

milhões de pessoas e de acordo com os registos efetuados nos CSP, existe uma tendência cres-

cente a qual varia nas diferentes zonas do país (Gregório, Sousa, et al., 2020, p.18). Embora a 

região do Algarve tenha o valor mais baixo nos registos, a tendência do aumento é mantida, 

conforme nos mostra a Figura 6. 

 
Figura 6 – Proporção de utentes com registo de obesidade entre o número de utentes inscritos nos CSP, 
por região de saúde entre 2014-2019 

 

Fonte: de (Gregório, Sousa, et al., 2020, p.18) 
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1.3 - O IMPACTO DA PANDEMIA COVID NA ALIMENTAÇÃO DOS PORTUGUESES 

 

Entre 9 de abril e 4 de maio de 2020, a DGS, em parceria com o Instituto de Saúde 

Ambiental da Faculadade de Medicina de Lisboa, realizou um inquérito nacional que permitiu 

a descrição de comportamentos alimentares e atividade fisica, entre outros, durante o periodo 

de confinamento social, imposto pelo estado de emergência nacional, devido à pandemia da 

Covid-19. Segundo esse estudo, houve uma alteração dos hábitos alimentares de uma parte 

significativa da popupação inquirida. “ Quase metade da população inquirida (45,1%) reportou 

ter mudado os seus hábitos alimentares durante este período e 41,8% tem a perceção de que 

mudou para pior” (Gregório, Sousa, et al., 2020, p.26). 

Segundo o PNPAS 2020, a alteração dos horários de trabalho e as alterações relativas ao 

modelo de compras dos alimentos, resultantes das medidas impostas pelo confinamento, foram 

bastante significativas, assim como o stress vivido e o receio com a situação económica. “Um 

em cada três portugueses (33,2%) manifestou preocupação quanto a uma possível dificuldade 

no acesso aos alimentos e 8,0% indicou mesmo ter dificuldades económicas no acesso a 

alimentos.” (Gregório, Sousa, et al., 2020, p.27), como podemos verificar na figura 7. 

 
Figura 7 – Fatores para a alteração dos hábitos alimentares durante o periodo de confinamento no 
contexto da Covid - 19 

 

Fonte: de (Gregório, Sousa, et al., 2020, p.27) 

No decorrer do confinamento, houve um aumento do número de refeições feitas em casa, 

“A maior parte dos inquiridos refere ter passado a cozinhar mais (56,9%), infelizmente também 
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a petiscar mais (31,4%). Este facto associado ao sedentarismo pode explicar a perceção de peso 

aumentado durante este período, reportado por 26,4% da população” (Gregório, Sousa, et al., 

2020, p.28). 

 

1.4 - CONTRIBUTO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE DOS CSP PARA A PROMOÇÃO 

DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: MODELO DE NOLA PENDER E TEORIA SOCIAL 

COGNITIVA DE ALBERT BANDURA 

 

Os modelos de aconselhamento breve para a modificação de diferentes comportamentos 

associados ao estilo de vida, entre eles a alimentação, são considerados como uma “best-buy” 

(World Health Organization, 2017). 
” A intervenção precoce ao nível dos cuidados de saúde primários é uma abordagem 
que pode contribuir para a diminuição da progressão da doença (ex: pré-diabetes e 
pré-obesidade), para o melhor controlo após a sua instalação, para o menor risco de 
complicações associadas e, consequentemente, para a menor utilização de serviços 
de saúde especializados no futuro” (Gregório et al., 2020, p.6). 

A promoção da saúde promove estilos de vida e comportamentos que permitem às pessoas 

maximizar o seu potencial, através da mudança individual, organizacional e comunitária. A 

prevenção primária, centra-se em todos os indivíduos que se encontram em risco de contrair 

doença, enquanto a prevenção secundária visa a prevenção de mais doenças, em indivíduos que 

já estão diagnosticadas com uma doença. A promoção da saúde, como intervenção primária, 

demonstra benefícios substanciais, na melhoria da qualidade de vida e longevidade. Tanto a 

promoção da saúde, como a prevenção primária, baseiam-se em modelos comportamentais de 

cuidados de saúde que reconhecem os efeitos multisistémicos dos ganhos em saúde (Pender et 

al., 2015, p.26). 

Os principais objetivos da promoção da saúde são ajudar pessoas de todas as idades a man-

terem-se saudáveis, otimizar saúde em casos de doença crónica ou incapacidade, e criar ambi-

entes saudáveis. Estes objetivos requerem estratégias que visem, não só melhorar a saúde dos 

indivíduos, dentro do contexto das suas famílias e comunidades, mas também abordar os am-

bientes em que vivem, trabalham, e brincam (Pender et al., 2015). 

O Modelo de Promoção da Saúde (MPS), de Pender (2011), pretende ajudar os enfermeiros 

a compreender os principais determinantes dos comportamentos de saúde, como base para 

aconselhamento comportamental, tendo como foco a promoção de estilos de vida saudáveis. Os 

principais conceitos, referidos no MPS, são: Pessoa - a pessoa é um organismo biopsicossocial 



 
 

dez-21 | Página 23 
 

«Alimentação Saudável nos Cuidados de Saúde Primários: O papel dos profissionais de saúde.» 

que é parcialmente moldado pelo ambiente, mas também procura criar um ambiente em que o 

potencial humano inerente e adquirido pode ser totalmente expresso. Assim, a relação entre a 

pessoa e o ambiente é recíproca. Características individuais, bem como experiências de vida 

formam comportamentos, incluindo os comportamentos de saúde; Ambiente - o ambiente é o 

contexto social, cultural e físico em que o curso de vida se desenrola, pode ser manipulado pelo 

indivíduo para criar um contexto de comportamentos que melhorem a saúde; Enfermagem - 

enfermagem é colaboração com indivíduos, famílias e comunidades para criar condições  mais 

favoráveis  para a expressão de saúde ideal e altos níveis de bem-estar; Saúde – no que concerne 

ao indivíduo, a saúde é definida como atualização inerente e aquisição de potencial humano 

através de comportamentos dirigido a objetivos, autocuidado competente, e satisfatórias rela-

ções com os outros, os ajustes são feitos sempre que necessário, para manter a integridade es-

trutural e harmonia com ambientes relevantes; Doença -  as doenças são eventos discretos que 

ocorrem no decorrer do ciclo vital, podem ser curtos (agudos) ou longos (crónicos), a duração 

do evento pode dificultar ou facilitar a procura, contínua, de saúde (Pender, 2011, p.3). 

Dos principais pressupostos do MPS, evidenciamos o sexto, o qual destaca a importância 

do profissional de saúde, sendo que “os profissionais de saúde constituem parte do ambiente 

interpessoal que exerce influência sobre as pessoas ao longo do seu ciclo vital” (Sakraida, 2004, 

p.706). 

Assim como dos quatorze postulados evidenciamos os seguintes:  
“(…) 9. As famílias, os pares e os prestadores de cuidados de saúde são importantes 
fontes de influência interpessoal que podem aumentar ou diminuir o compromisso e 
a adopção de comportamentos de promoção da saúde (…) 14. As pessoas podem 
alterar os conhecimentos, a apresentação e os ambientes interpessoal e físico para 
criar incentivos a acções de saúde.” (Sakraida, 2004, p.706). 

Segundo Pender et al. (2015), referenciando Savage e Kub (2009), as enfermeiras, em co-

laboração com colegas, devem defender uma cultura onde os princípios da promoção da saúde 

são integrados, valorizados e praticados em todos os cenários. Ainda segundo as mesmas auto-

ras, “Os enfermeiros são essenciais para moldar o futuro da promoção da saúde. À medida que 

novos desafios justificam novas abordagens, enfermeiros devem estar preparados para assumir 

papéis de liderança na promoção da saúde de todos”5 (Pender et al., 2015, p.5). 

 
5 “Nurses are essential to shaping the future of health promotion. As new challenges warrant new approaches, 
nurses should be prepared to take leadership roles in promoting the health of all.”(Pender et al., 2015, p.5) 
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Por seu turno, na Teoria Social Cognitiva (TSC), proposta por Albert Bandura, os fatores 

pessoais, o ambiente no qual o comportamento é manifestado, e os comportamentos propria-

mente ditos, interagem entre si. A isto chama-se determinismo recíproco. Os componentes fun-

damentais do determinismo recíproco, incluem o conhecimento dos riscos para a saúde e os 

benefícios da redução desses riscos; a perceção de autoeficácia, ou a crença de que se tem a 

capacidade de mudar os seus hábitos de saúde; as expetativas de resultados positivos e negati-

vos sobre a mudança de comportamento; objetivos e estratégias de saúde pessoal para alcançá-

los; e aspetos facilitadores ou impedimentos estruturais percebidos para alcançá-los (Bandura, 

Azzi, & Polydoro, 2008). Segundo Pender et al. (2015), a TSC é o único modelo de cognição 

social que inclui o ambiente. As autoras supracitadas, partilham a visão de Bandura (2008) 

sobre a autoeficácia, na qual esta desempenha um papel central na mudança pessoal e é a base 

da motivação e da ação humana. 
“O conhecimento é uma condição prévia para a mudança. No entanto, os indivíduos 
devem acreditar que têm controlo para mudar o comportamento para tomar medidas. 
Os comportamentos de saúde também são influenciados pelas expectativas de resul-
tados e metas definidas pelo indivíduo, uma vez que servem como incentivos à mu-
dança. Tanto os facilitadores como os impedimentos são determinantes do compor-
tamento e devem ser tidos em conta na avaliação da autoeficácia. Bandura também 
reconhece o papel de impedimentos fora do controlo pessoal”6 (Pender et al., 2015, 
p.32). 

Ainda neste sentido, Pender et al. (2015), consideram a autoeficácia um dos mais impor-

tantes preditores do comportamento, assim como consideram que a investigação continua a 

apoiar a TSC na mudança de comportamento na saúde (p.34). 

  

 
6 “Knowledge is a precondition for change. However, individuals must believe they have control to change the 
behavior in order to take action. Health behaviors are also influenced by outcome expectancies and goals set by 
the individual, as they serve as incentives for change. Both facilitators and impediments are determinants of beha-
vior and must be taken into account when assessing self-efficacy. Bandura also recognizes the role of impediments 
outside one’s personal control”(Pender et al., 2015, p.32) 
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2 – METODOLOGIA E QUESTÕES ÉTICAS 

 

Melo (2020) defende que a Enfermagem de Saúde Comunitária e de saúde Pública, en-

quanto área específica da especialidade de Enfermagem Comunitária, “encontra o processo de 

Planeamento em Saúde como uma das suas quatro competências centrais”(p.5), realçando a sua 

importância na tomada de decisão clínica como resposta aos fenómenos de saúde-doença das 

comunidades e populações. 

O Planeamento em Saúde consiste na “(…) 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 sectores sócio-

económicos” (Imperatori & Giraldes, 1993, p.23), tendo em vista “um estado de Saúde, através 

da sua promoção, prevenção de doenças, cura e reabilitação, incluindo mudanças no comporta-

mento das populações”(Tavares, 1992, p.37). 

Assim, a metodologia utilizada na realização deste projeto foi a do Planeamento em Saúde, 

tendo-se levado em consideração a escassez de recursos, racionalizando-os. O projeto que ora 

apresentamos assenta nas etapas do planeamento em saúde: diagnóstico da situação; definição 

de prioridades; seleção de estratégias; elaboração de projeto, preparação da execução e avalia-

ção. Uma vez que este processo é continuo e dinâmico, poderão ser necessários ajustes, retomar 

fases quase concluídas e fazer modificações necessárias  (Imperatori & Giraldes, 1993, p.28). 

Na primeira fase (diagnóstico) foi realizado o estudo das práticas dos profissionais de saúde 

sobre promoção de alimentação saudável e, nessa sequência, surge este projeto de intervenção 

por forma a mitigar os problemas prioritários identificados. Segundo Melo, na realização de um 

projeto, a “finalidade é o objetivo mais genérico do projeto e relaciona-se com a grande área 

temática do mesmo.”(Melo, 2020, p.24). Assim sendo, podemos referir que pretendemos pro-

mover a alimentação saudável na população utilizadora do ACES Sotavento, através das ações 

promotoras de saúde dos seus profissionais de saúde. 

Em Portugal a profissão de enfermagem é autorregulada e com um código deontológico 

integrado na lei portuguesa, “tem na sua conduta um conjunto de princípios e normas que be-

bem do pensamento ético alicerçado na conduta profissional dos enfermeiros”(Melo, 2020, 

p.137). O artigo 101o, do capítulo VI da deontologia profissional, indica-nos os deveres para 

com as comunidades: 
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“O enfermeiro, sendo responsável para com a comunidade na promoção da saúde e 
na resposta adequada às necessidades em cuidados de enfermagem, assume o dever 
de: a) Conhecer as necessidades da população e da comunidade em que está profis-
sionalmente inserido; b) Participar na orientação da comunidade na busca de solu-
ções para os problemas de saúde detetados; c) Colaborar com outros profissionais 
em programas que respondam às necessidades da comunidade.”(Ordem dos 
Enfermeiros, 2015, p.6). 

Assim, para a realização deste projeto a Declaração de Helsínquia de Ética e o Código de 

Nuremberga estiveram sempre em consideração. Segundo Fortim, existem princípios funda-

mentais: “o direito à autodeterminação, o direito à intimidade, o direito ao anonimato e à con-

fidencialidade, o direito à proteção contra o desconforto e o prejuízo e, por fim, o direito a um 

tratamento justo e leal.”(Fortin, 2000, p.116), princípios estes que estão sempre em foco no 

decorrer do projeto, nunca esquecendo, o segredo profissional, o qual tem como intenção res-

peitar e proteger o direito do individuo à reserva da sua vida privada tal como à confidenciali-

dade das informações por si prestadas (Ordem dos Enfermeiros, 2017). 

Deste modo e respeitando as premissas referidas anteriormente, as entrevistas semiestrutu-

radas, efetuadas a médicos e enfermeiros, foram realizadas em contexto individual e previa-

mente agendadas. Foi colocada a hipótese de serem realizadas por via on-line, face ao contexto 

pandémico, utilizando as plataformas de Zoom ou Meet, mas os participantes optaram pelo 

contato presencial. Cada participante foi informado do objetivo do estudo, da confidencialidade 

da entrevista, do voluntariado da participação e foram esclarecidas todas as dúvidas apresenta-

das. Foi pedido o consentimento informado, livre e esclarecido a todos os participantes (Apên-

dice I), tendo estes a total liberdade de recusar, caso o entendessem. Os participantes foram 

igualmente informados que todos os dados recolhidos ficarão apenas na posse da investigadora, 

que os utilizará exclusivamente para fins do projeto referido e que os destruirá um ano após a 

defesa da tese de mestrado. Os dados ficaram guardados em computador privado, protegido 

com palavra-passe, até à data da sua eliminação. 

Relativamente ao local onde foi implementado o projeto, foi pedida autorização (Apêndice 

II) e obtida a mesma através de correio eletrónico da direção do ACES Sotavento (Anexo I), 

também foi pedida autorização para a divulgação do nome do ACES Sotavento (Apêndice III) 

a qual teve parecer positivo (Anexo II). Também foi obtido formalmente o parecer positivo da 

Comissão de Ética da Administração Regional de Saúde do Algarve (Anexo III). Uma vez que 

foi necessário a consulta de dados através da plataforma do Sistema de Informação das Admi-
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nistrações Regionais de Saúde (SIARS), e do Módulo de Informação e Monitorização das Uni-

dades Funcionais (MIM@UF), foi devidamente pedido autorização (Apêndice IV) e a resposta 

positiva encontra-se no Anexo IV. 
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3 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

 

O diagnóstico da situação constitui a primeira etapa do planeamento em saúde, correspon-

dendo às necessidades da população alvo, pois a “existência de um projeto entende-se na me-

dida que proporcione uma satisfação de uma necessidade identificada nesta etapa” (Tavares, 

1992, p.51), e relaciona-se diretamente  com a escolha de prioridades e com a fase final, a 

avaliação (Imperatori & Giraldes, 1993, p.44). 

Segundo Imperatori e Giraldes (1993), as necessidades de saúde são parte fundamental do 

diagnóstico, mas não a sua totalidade, tornando-se necessário “relacionar e compatibilizar as 

necessidades de saúde com a oferta e com a procura dos serviços” (p.45), tendo sempre em foco 

as necessidades reais, as sentidas e as expressas. Neste sentido, e referindo-se ao diagnóstico 

da situação, Melo (2020) diz-nos que  
“a Enfermagem não se centra apenas nos “estados de saúde deficientes”, mas sim 
nos estados de infirmeza, em paralelo com os processos de saúde, que incluem a 
identificação de forças nas pessoas e comunidades, e não apenas os habitualmente 
designados ‘problemas’”(p.12). 

Com o diagnóstico e respetiva caracterização do nível de saúde de uma população, pre-

tende-se medir o seu estado de saúde, possibilitando a criação de um instrumento que permita 

escolher prioridades, organizar atividades e avaliar resultados (Imperatori & Giraldes, 1993, 

p.47). 

Assim sendo, tendo em consideração o contexto atual de pandemia e o facto do Estágio 

Final não ter sido precedido pelo Estágio I7, no decorrer da primeira reunião formal com a 

equipa multidisciplinar da UCC onde se realizou o estágio, optou-se pela técnica de “Brains-

torming” como estratégia para uma primeira abordagem às necessidades sentidas pela equipa. 

Emergiram alguns problemas e necessidades que após consulta de indicadores demográficos, 

de saúde e do estudo GBD, o qual nos dá uma visão atual do nosso país, permitiu a escolha da 

temática de Alimentação Saudável como um caminho a seguir. A escolha dos profissionais de 

saúde, médicos e enfermeiros, do ACES Sotavento, como população afigurou-se como a mais 

adequada, pois dados os constrangimentos provocados pela situação pandémica, a realização 

de projetos de âmbito comunitário, são de difícil e imprevisível concretização. 

 
7 Concedida equivalência à UC Estágio I 
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Uma vez que o diagnóstico da situação “exige a identificação do entrecruzamento entre as 

necessidades sentidas pela comunidade, aquelas que por ela são expressas (…) e as reais” 

(Melo, 2020, p.11), a entrevista semiestruturada afigurou-se como instrumento de eleição para 

recolha de dados, para um correto diagnóstico da situação. 

 

3.1 - CARACTERIZAÇÃO DO ACES SOTAVENTO 

 

Por forma a facilitar a compreensão deste relatório, parece-nos importante contextualizá-

lo, caracterizando o ACES onde se desenvolve e a população abrangida. 

O ACES Sotavento, localizado no distrito de Faro, região e sub-região do Algarve, tem 

como missão garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população de determinada 

área geográfica, correspondendo a sua área de influência aos concelhos de Alcoutim, Castro 

Marim, Tavira e Vila real de Santo António (figura 8). Tem como atribuições: 
“- Desenvolver atividades de promoção da saúde e prevenção da doença, prestação 

de cuidados na doença e ligação a outros serviços para a continuidade dos cuidados; 

- Desenvolver atividades de vigilância epidemiológica, investigação em saúde, con-

trolo e avaliação dos resultados e participar na formação de diversos grupos profis-

sionais nas suas diferentes fases, pré-graduada, pós-graduada e contínua.”(BI-CSP, 

2021). 

Figura 8 - Localização do ACES Sotavento no mapa do Algarve 

 

Fonte: retirado de (Administração Regional de Saúde do Algarve, 2021) 
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Alcoutim é um concelho com 575,36 Km2 de área, subdividido em cinco freguesias: Al-

coutim; Pereiro; Giões; Martim Longo e Vaqueiros (figura 9). De acordo com os Censos de 

2021, tem uma população residente de 2521 pessoas e uma densidade populacional de 3,8 in-

divíduos por Km2 (Pordata, 2021). 

Castro Marim é um concelho, com 300,84 Km2 de área e subdividido em quatro freguesias: 

Altura; Azinhal; Castro Marim e Odeleite (figura 9). De acordo com os Censos de 2021 tem 

uma população residente de 6434 pessoas e uma densidade populacional de 20,7 indivíduos por 

Km2 (Pordata, 2021). 

Tavira é um concelho com 607 Km2 de área e subdividido em seis freguesias: Cachopo; 

Conceição e Cabanas de Tavira; Luz de Tavira e Santo Estevão; Santa Catarina da Fonte do 

Bispo e Tavira (figura 9). De acordo com os Censos de 2021 tem uma população residente de 

27563 pessoas e uma densidade populacional de 40,6 indivíduos por Km2 (Pordata, 2021). 

Vila Real de Santo António é um concelho com 57,53 Km2 de área e subdividido em três 

freguesias, numa porção ocidental, a freguesia de Vila Nova de Cacela, uma porção oriental 

onde se situa Vila real de Santo António e a freguesia de Monte Gordo (figura 9). De acordo 

com os Censos de 2021 tem uma população residente de 18828 pessoas e uma densidade po-

pulacional de 61,3 indivíduos por Km2 (Pordata, 2021). 

 
Figura 9 - Limites dos concelhos do ACES Sotavento 

Fonte: adaptado de Pordata (Pordata, 2021) 

 

 



 
 

dez-21 | Página 31 
 

«Alimentação Saudável nos Cuidados de Saúde Primários: O papel dos profissionais de saúde.» 

Segundo os dados do Pordata em 2020, Portugal apresentava uma taxa bruta de mortalidade 

de 12,0%, o Algarve 12,3% e o ACES Sotavento 22,15%. Este elevado valor do ACES Sota-

vento deve-se, em parte, ao concelho de Alcoutim, pois este tem uma taxa bruta de mortalidade 

de 42,0%, o que automaticamente eleva a taxa média do ACES. A taxa de mortalidade infantil 

em 2020, em Portugal era de 2,4%, no Algarve 3,0% e no ACES Sotavento 1,3%, tal como 

apresentado na figura 10. 
Figura 10 – Taxa de mortalidade bruta e taxa de mortalidade infantil no ACES Sotavento 

 

Fonte: retirado de Pordata em 08/09/2021 

Quanto à taxa de natalidade bruta em 2020, em Portugal foi de 8,2%, no Algarve de 9,9% 

e no ACES Sotavento de 7,3% (Pordata, 2021). 

No que se refere ao índice de envelhecimento, indicador importante para a caracterização 

de uma região, em 2020, em Portugal, era de 165,1%, no Algarve 147,9% e no ACES Sotavento 

de 610,0%. Este valor elevado deve-se ao concelho de Alcoutim, o qual tem um índice de en-

velhecimento de 616,9%. O índice de dependência dos idosos, no Aces Sotavento é de 55,4% 

e o índice de longevidade é de 55,8% (Pordata, 2021). Através destes dados, verifica-se que 

estamos perante uma população bastante envelhecida. 

No que concerne aos indicadores de educação, no ano de 2019/2020, no ACES Sotavento, 

temos uma taxa de conclusão do ensino básico de 96,7% e uma taxa bruta de escolarização no 

ensino secundário de 131,8% (Instituto Nacional de Estatistica, 2021). Existem 30 estabeleci-
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mentos do ensino pré-escolar, 20 estabelecimentos do 1º ciclo do ensino básico, e estabeleci-

mentos do 2º ciclo do ensino básico, 8 estabelecimentos do 3º ciclo do ensino básico e 3 esta-

belecimentos do ensino secundário (Pordata, 2021). 

Relativamente ao mercado de trabalho, a taxa de desempregados, residentes, inscritos no 

Centro de Desemprego (idades compreendidas entre 15-64 anos) no ano de 2020, em Portugal, 

era de 5,8%, no Algarve 8,8% e no ACES Sotavento 5,7%. A taxa de beneficiário do rendi-

mento mínimo garantido e rendimento social de inserção, mesma população e ano, em Portugal 

2,9%, algarve 2,4% e no ACES Sotavento 2,2%. Ainda no mesmo ano, o ACES Sotavento 

totalizou 15352 pessoas beneficiárias de prestações sociais, sendo 662 beneficiárias da pensão 

de invalidez, 10704 beneficiárias de pensão de velhice e 3986 beneficiárias da pensão de so-

brevivência (Pordata, 2021). A proporção de poder de compra, segundo o Pordata, e sendo os 

últimos dados de 2017, no Algarve era de 4,2333% e no ACES Sotavento 0,113%. 

Segundo o Bilhete de Identidade dos Cuidados de Saúde Primários (BI CSP), o ACES So-

tavento tem, no ano de 2021, uma população de 62603 pessoas inscritas nos CSP, 46 médicos 

(36 são médicos de família), 13 médicos internos, 77 enfermeiros, 65 secretários clínicos, 2 

nutricionistas e 62 outros profissionais(BI-CSP, 2021). Este ACES é formado por 4 centros de 

saúde e 11 extensões de saúde, onde estão incluídas 12 unidades funcionais (2 unidades de 

Saúde Publicas; 5 unidades de saúde familiares; 2 unidades de cuidados de saúde personaliza-

dos; 1 unidade de recursos assistenciais partilhados e 2 unidades de cuidados da comunidade). 

Da população de utentes abrangido pelo ACES Sotavento, aproximadamente 60% encon-

tra-se em idade ativa e 40% são jovens e idosos (figura 11) e representam o seguinte índice de 

dependência (figura 12). 
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Figura 11 – Pirâmide etária dos utentes inscritos no ACES Sotavento, 2021 

 
Fonte: retirado de BI CSP a 09/09/2021 

No mês de julho de 2021, o ACES Sotavento, apresentava um Índice de Desempenho Glo-

bal de 63,3%, distribuídos da seguinte forma (figura 13): 
Figura 13 – Índice de desempenho segundo consultas efetuadas no ACES Sotavento, julho de 2021 

 

Fonte: retirado de BI CSP a 09/09/2012 

Figura 12 - Índice de dependência dos utentes no 
ACES Sotavento, 2021 

 
Fonte: retirado de BI CSP a 09/09/2021 
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Torna-se importante relembrar que vivemos em contexto pandémico, assim estes números 

refletem todas as alterações vividas a nível dos CSP, com todas as alterações que têm sido feitas 

no atendimento aos utentes. 

 

3.2 - POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

“Uma população é uma coleção de elementos ou sujeitos que partilham características co-

muns, definidas por um conjunto de critérios”(Fortin, 2000, p.202). Neste projeto, a população 

é constituída pelos profissionais de saúde, de nove unidades de saúde, dos quatro centros de 

saúde do ACES Sotavento. Sendo que, “a amostra é um sub-conjunto de uma população ou de 

um grupo de sujeitos que fazem parte de uma mesma população” (Fortin, 2000, p.202). 

Como critério de seleção da amostragem, e uma vez que pretendemos conhecer o modo de 

agir da população face ao tema em estudo, tivemos em consideração a realização de consultas 

médicas e de enfermagem. Assim, foram selecionados dois médicos e dois enfermeiros de cada 

unidade de saúde familiar e unidade de cuidados personalizados, e um enfermeiro de cada 

equipa de cuidados continuados integrados (pois é menor o número de enfermeiros de cada 

equipa e o médico que a apoia, é das unidades anteriormente selecionadas), utilizando a amos-

tragem aleatória estratificada. 

 

3.3 - INSTRUMENTOS, TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS 

 

O presente projeto tem uma abordagem qualitativa pois “o investigador não se coloca como 

perito, dado que é de uma nova relação sujeito-objeto que se trata” (Fortin, 2000, p.148), sendo 

esta relação, segundo Fortim, assinalada pela intersubjetividade. Os indivíduos que participam 

no estudo têm a experiência de um comportamento particular, um saber e um agir deveras per-

tinente para o estudo em particular. Uma vez que “o objectivo perseguido consiste, portanto, 

em conhecer uma realidade do ponto de vista das pessoas que a vivem.” (Fortin, 2000, p.149), 

isto é, conhecer a experiência da prática clínica, descrevê-la através da experiência e vivência 

dos participantes, podemos então dizer que estamos a utilizar um estudo fenomenológico. 

“Antes de empreender uma colheita de dados, o investigador deve perguntar-se se a infor-

mação que quer colher com a ajuda de um instrumento de medida em particular é exatamente 

a que tem necessidade para responder aos objetivos da sua investigação”(Fortin, 2000, p.240). 
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Assim, após análise e reflexão sobre os diversos instrumentos de recolha de dados, e atendendo 

às limitações existentes, a entrevista semiestruturada surgiu como a opção selecionada. 

“A entrevista não estruturada ou não uniformizada é aquela em que a formulação e a se-

quência das questões não são predeterminadas, mas deixadas à discrição do entrevistador”(For-

tin, 2000, p.247). Neste sentido, foi elaborado um Guião de Entrevista (Apêndice IV), no qual 

constam os temas a abordar, assim como algumas das questões norteadoras da entrevista. 

As entrevistas decorreram entre 12 e 23 de abril de 2021, na sequência de marcação prévia 

com os participantes e em lugar com privacidade. Todas as entrevistas foram realizadas pela 

mestranda, tendo sido gravadas, em suporte áudio, para posterior transcrição e análise de con-

teúdo. Foram realizadas vinte e três entrevistas, menos uma que as projetadas. Um dos elemen-

tos não aceitou participar no estudo. Pareceu-nos que a desistência não iria influenciar negati-

vamente o resultado do estudo, pelo que não foi substituído. 

Para a análise dos resultados, foi utilizado um método analítico do tipo da descrição, “este 

método visa colocar em evidência a experiência vivida pelos co-investigadores ligados ao fe-

nómeno estudado, com a ajuda de uma análise descritiva das significações da linguagem.” 

(Fortin, 2000, p.315), procurando assim conhecer a experiência especifica daquela pessoa. 

Segundo Bardin (2016), atualmente a análise de conteúdo é um “conjunto de instrumentos 

metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a “discursos” 

extremamente diversificados. (…) é uma hermenêutica controlada, baseada na dedução: a infe-

rência.”(Bardin, 2016, p.15). 

 

3.3 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Utilizámos a técnica de análise de conteúdo de Bardin (2016), a qual se desenvolveu em 

três momentos, a pré-análise, a exploração das entrevistas e, por fim, o tratamento dos resulta-

dos através da inferência e da interpretação. Iniciámos com a transcrição integral das entrevis-

tas, para suporte escrito informático, com formato documento Word, e cada entrevista foi no-

meada com a identificação de E(x), na qual o E corresponde a entrevista e o (x) corresponde a 

um número que a diferencia da entrevista seguinte. Posteriormente, realizámos uma pré-análise, 

através da leitura flutuante de todas as entrevistas transcritas. Após várias leituras mais apro-

fundadas tornou-se possível uma seleção do material mais significativo, o qual foi codificado 

em unidades de registo e de contexto. Para Bardin (2016), uma unidade de registo pode ser um 
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tema, uma palavra ou uma frase. Assim, e após a codificação, procedemos à definição de temá-

ticas, com categorias e subcategorias. Esta codificação, a qual corresponde à transformação dos 

dados, foi fundamental para definirmos o trajeto do nosso estudo. 

Da análise de conteúdo efetuada sobressaíram duas temáticas (Abordagem da alimentação 

saudável nas consultas e Continuidade da Informação) e em cada temática, surgiram várias 

categorias. De cada categoria emergiram algumas subcategorias, conforme representa o quadro 

1. 

Quadro 1 – Representação das temáticas, categorias e subcategorias do estudo 

Temáticas 

Abordagem da Alimentação Saudável nas consultas 

Categorias Subcategorias 

Momento em que é realizado 

Em todas as consultas 
Nas consultas especificas de programas 
Nas consultas de Hipertensão e Diabetes 

Realização do inquérito alimentar 
Não é realizado 
É realizado de forma informal 

Existência de material de apoio 

Não existe 
Existe 
Existe só em contexto de consulta específica 

Dificuldades sentidas 

Tempo da consulta insuficiente 
Falta de material de apoio 
Mudança de comportamento 
Sistema informático não atualizado à temática 
Falta de formação 
Não adesão ao plano dietético 

Alimentação saudável em contexto 
de pandemia 

Aumento do consumo de alimentos não saudáveis 
Aumento do peso 

Continuidade da informação 

Categorias Subcategorias 

Dinâmica da equipa 

Promoção da alimentação saudável trabalhada em equipa (mé-
dico/enfermeiro) 
Promoção da alimentação saudável trabalhada individualmente 
por cada profissional 

Formas de comunicação 
Verbal, suporte informático ineficaz 
Suporte informático 

Fonte: construção própria 
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No que concerne à temática da abordagem da alimentação saudável, e após leitura mais 

aprofundada das entrevistas, a frequência com que as mesmas respostas emergiam, foi registada 

em Unidades de Registo, conforme apresentado no quadro 2. Seguidamente apresentamos, al-

gumas transcrições, das unidades de contexto que consideramos mais relevantes para cada sub-

categoria. 

 
Quadro 2 – Temática “Abordagem da alimentação saudável nas consultas” 

Abordagem da Alimentação Saudável nas consultas 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Momento em que é realizado 

Em todas as consultas 3 

Só quando há necessidade 3 

Nas consultas de programas 13 

Nas consultas de Hipertensão e Diabetes 4 

Realização do inquérito ali-
mentar 

Não é realizado 18 

É realizado de forma informal 5 

Existência de material de 
apoio 

Não existe 18 

Existe 1 

Existe só em contexto de consulta específica 4 

Dificuldades sentidas 

Tempo da consulta insuficiente 4 

Falta de material de apoio 4 

Mudança de comportamento 14 

Sistema informático não atualizado à temática 5 

Falta de formação 1 

Não adesão ao plano dietético  8 

Alimentação saudável em con-
texto de pandemia 

Aumento do consumo de alimentos não saudáveis 6 

Aumento do peso  8 

Fonte: construção própria 
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Podemos então verificar que o tema da alimentação saudável é maioritariamente abordado 

nas consultas de programas específicos (57%) e se incluirmos as entrevistas que referem abor-

dar somente nas consultas de hipertensão e diabetes, uma vez que também são programas es-

pecíficos, ficamos com uma percentagem mais elevada (74%). Somente 13% dos entrevistados 

refere abordar o tema da alimentação saudável em todas as consultas, conforme podemos ler 

nos seguintes exemplos: 

«Habitualmente mais na consulta de hipertensão e na consulta da diabetes especialmente aí 

nessas (E1); só em algumas, na saúde infantil, na saúde materna e na da diabetes (E3); abordo 

sempre em todas as consultas desde a saúde materna à saúde infantil, nos diabéticos, hipertensos 

mesmo na saúde do adulto, quando essa situação é pertinente também abordo (E8); Normal-

mente nas consultas específicas (E11); em consulta específica, não falamos em todas as con-

sultas, nem em todas as consultas falamos do tema da alimentação (E15)». 

A avaliação dos hábitos alimentares do utente, é um procedimento que não está instituído 

e das vezes que é realizado não se utiliza um questionário pré-definido ou institucionalizado, 

mas é um momento informal na consulta. Assim, 78% dos entrevistados refere a não existência 

de inquérito de avaliação alimentar, de apoio, na consulta, como podemos verificar nas seguin-

tes respostas: 

«Não temos aí nenhuma ferramenta que nos oriente neste sentido(E4); Não temos, fazemos 

perguntas abertas, individuais, muito direcionadas para aquilo que depois também são as ne-

cessidades de cada um (E15); Não, aquilo que eu pergunto, são as coisas mais vulgares e que 

as pessoas entendem, fica tudo aqui no sistema não usamos papéis, são conversas informais 

(E16); é através de perguntas, não utilizo nenhum instrumento (17); Não (E19, 18,…)». 

No que concerne à existência de material de apoio, à consulta, sobre a temática da alimen-

tação saudável, 78% dos entrevistados refere não existir e 18% refere a existência de material 

de apoio, em contexto de consulta específica, conforme podemos ler nos seguintes comentários 

à pergunta sobre a existência de material de apoio: 

«Não, eu aconselho, por vezes escrito, na parte da alimentação escrevo no momento geral-

mente quando começo a dizer não convém que coma isto ou aquilo, geralmente faço um dia-

grama simples (E21); Não, é uma coisa que tenho achado falta porque às vezes há a necessidade 

deste recurso para entregarmos a um doente para complementar aquilo que nós fizemos en-

quanto ensino e temos alguma dificuldade (E23); Não temos nenhum modelo específico, tenho 

alguns panfletos que estão no serviço, aí é costume distribuir os panfletos inicialmente na saúde 

materna e na saúde infantil. Nos diabéticos, como os utentes são muitas vezes os mesmos não 
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vou dar um panfleto sempre que a pessoa está lá, por isso falamos abertamente sobre alimenta-

ção, mas não sigo nenhum guia específico (E3); não, nós não temos, da alimentação só temos 

o guia de apoio para as mães, para as puérperas, para as crianças quando iniciam a alimentação, 

relativamente aos idosos nós não temos, nem damos, nem temos para entregar (E4)». 

As dificuldades mais sentidas, pelos entrevistados, na temática em análise, foram a mu-

dança de comportamento (39%) e a não adesão ao plano dietético saudável (22%). Entre os 

entrevistados, 14% também referiu como dificuldade o fato do sistema informático não estar 

atualizado à temática em análise. Vejamos algumas respostas: 

«É no garantir que a pessoa adira, que haja uma adesão ao regime alimentar (E2); As difi-

culdades que encontro principalmente, é conforme os utentes, normalmente utentes de mais 

idade, já têm aqueles hábitos e por vezes por muito que ensinemos, custa mais eles adquirirem 

estes novos hábitos, esta mudança (E6); é a mudança de hábitos e quase não digo impossível 

mas anda lá perto (E7); Sinto que os hábitos, principalmente nas pessoas idosas são muito difí-

ceis e mudar (E10); Acontece cada vez em gente mais nova, mas a malta mais nova, saudável, 

não quer saber, nem querem ouvir falar disso, de uma maneira geral, dizem logo eu não quero 

saber disso(E16); não, não existe nada, a nível informático, específico, quando a consulta de 

enfermagem procede a consulta médica (E7)». 

No decorrer da entrevista o contexto pandémico surgiu como tendo alterado o padrão die-

tético dos indivíduos, no aumento do consumo de alimentos não saudáveis, assim como num 

aumento ponderal dos mesmos, como podemos ler nas seguintes transcrições: 

«Nota-se um aumento de peso nas pessoas com o confinamento (E12); geralmente quando 

chegam aqui eu mando pesar, a pessoa diz logo que a culpa é do confinamento, que comeu tudo 

e mais alguma coisa, que isto vai mudar, mas essas pessoas de uma maneira geral têm noção 

que estiveram em casa e que comeram muitas coisas que não eram saudáveis (E14); ficaram 

mais pesados claro (E22)». 

 

Relativamente à temática da Continuidade da Informação, e após leitura mais aprofundada 

das entrevistas, a frequência com que as mesmas respostas emergiam foi registada em Unidades 

de Registo, conforme apresentado no quadro nº3. Também apresentamos, algumas transcrições, 

das unidades de contexto que consideramos mais relevantes para cada subcategoria. 
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Quadro 3 – Temática “Continuidade da informação” 

Continuidade da informação 

Categorias subcategorias Unidades de re-
gisto 

Dinâmica da equipa 

Promoção da alimentação saudável traba-
lhada em equipa (médico/enfermeiro) 18 

Promoção da alimentação saudável traba-
lhada individualmente por cada profissional 5 

Formas de comunicação 

Verbal, suporte informático ineficaz 21 

Suporte informático 3 

Fonte: construção própria 

Podemos verificar que as equipas (médico/enfermeiro) trabalham em conjunto, a informa-

ção que pretendem transmitir (78%), por forma a promover a alimentação saudável e que a 

transmissão da informação, entre equipa, é feita de forma verbal (87%), pois o sistema infor-

mático não permite uma boa continuidade da informação entre equipa, como podemos ler nas 

seguintes transcrições: 

«Normalmente com a médica que eu trabalho, nós temos uma continuidade nos ensinos que 

eu faço e ela depois reforça (E6); É assim, em termos de registo não há nada especificado, 

geralmente quando faço a abordagem da alimentação ou quando noto alguma deficiência a nível 

alimentar da pessoa, do utente  que está na nossa frente em consulta, registo em suporte infor-

mático, em notas de enfermagem e o médico que trabalha comigo teu cuidado de ver, de qual-

quer forma como nós temos muita proximidade, quando há uma situação em que preciso, num 

caso de dislipidemia grave, falo como o médico e orientamos, em conjunto, a dieta daquele 

utente e fazemos o encaminhamento também devido (E8); O utente transmite ao médico o que 

a enfermeira já abordou no tema da alimentação e o médico reforça sempre as ideias da enfer-

meira (E9); nos sabemos que os enfermeiros falam sempre de alimentação e logo nós reforça-

mos (E10); Nas consultas de saúde infantil, por exemplo, a consulta é sempre feita com médico 

e enfermeiro presente, no meu caso, vou falar da minha equipa, o médico está aqui presente e 

portanto nós falamos os dois, normalmente falamos a mesma linguagem (E14); No sistema não 
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sei se aparece, eu não vou ver, mas quando há uma consulta prévia pela enfermeira ou ela vem 

cá dizer diretamente, ou eu quando faço a pergunta ao utente, ele diz que a enfermeira já falou 

sobre isso, mas eu não vejo ali, não tenho nenhum sítio onde clicar para ver que se foi falado 

alguma coisa (E18)». 

 

3.5 - IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS/NECESSIDADES 

 

Após tratamento e análise dos dados obtidos, foram identificados os seguintes problemas: 

❖ O tema da alimentação saudável somente é abordado em consultas especificas, de 

grupos específicos; 

❖ Inexistência de material de apoio à consulta, sobre a temática da alimentação sau-

dável; 

❖ O inquérito de avaliação alimentar não é realizado; 

❖ O sistema informático é ineficaz, não facilita a continuidade da informação. 
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4 - DETERMINAÇÃO DE PRIORIDADES 

 

A determinação de prioridades, segunda etapa do Planeamento em Saúde, é determinante 

da etapa seguinte (definição dos objetivos). É nesta etapa que se procede à hierarquização dos 

problemas encontrados. Relaciona-se com duas dimensões, a temporal e a dos recursos. A di-

mensão temporal foca-se no facto das necessidades serem recorrentes, pensando no atual mas 

também no futuro, e simultaneamente ter em foco o facto de não ser possível satisfazer as ne-

cessidades de todos, sendo necessário reconhecer os mais carenciados (Imperatori & Giraldes, 

1993). Neste ponto, torna-se importante salientar que por vezes as prioridades nacionais preci-

sarão de ser adaptadas às necessidades regionais e consequentemente às locais. 

Segundo os autores supra citados, a hierarquização dos problemas detetados é feita através 

do uso de critérios, “através dos quais os problemas serão ordenados em prioridades” 

(Imperatori & Giraldes, 1993, p.65), sendo estes a magnitude (dimensão do problema), a trans-

cendência (valorizando as mortes por determinada causa por grupos etários) e a vulnerabilidade 

(possibilidade de prevenção). 

Na execução do projeto, desenvolvido no estágio profissional, foi utilizada a Grelha de 

Análise como técnica de determinação de prioridades (Tavares, 1992,p.87), a qual permite de-

terminar prioridades segundo os seguintes critérios: importância do problema; relação entre o 

problema e o fator de risco; capacidade técnica de resolver o problema e exequibilidade do 

projeto ou intervenção, como nos mostra a Figura 14. No quadro 4, apresentamos a grelha de 

análise dos problemas identificados. 
Figura 14 – Grelha de Análise para Determinação de Prioridades 

 
Fonte: adaptado de (Tavares, 1992) 
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Quadro 4 – Grelha de análise aplicada aos problemas identificados 

Problema 

O tema da alimentação 
saudável é abordado 
maioritariamente nas 

consultas de programas 
específicas 

Inexistência de ma-
terial de apoio à 

consulta, sobre a te-
mática da alimenta-

ção saudável 

O inquérito de 
avaliação alimen-
tar não é realizado 

 

O sistema informático é 
ineficaz, não facilita a 

continuidade da informa-
ção 

 

Importância do Pro-
blema + + + + 

Relação Problema / Fa-
tor (es) de Risco + + + - 

Capacidade Técnica de 
Intervir + + + - 

Exequibilidade + + - - 

Recomendação 1 1 2 8 

Fonte: construção própria 

Na sequência da grelha de análise apresentada, e de acordo com os dados obtidos, os pro-

blemas, “O tema da alimentação saudável é abordado maioritariamente nas consultas de pro-

gramas específicas” e “Inexistência de material de apoio à consulta, sobre a temática da alimen-

tação saudável”, obtiveram recomendação 1. Assim, foi dada prioridade máxima a esses pro-

blemas, e foi desenvolvido o presente projeto de intervenção como resposta às necessidades 

encontradas. 
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5 - DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS 

 

Uma vez realizado o diagnóstico de situação e definidas as prioridades, segue-se a fixação 

dos objetivos. “Esta 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” (Imperatori & Giraldes, 1993, p.77). Nesta etapa, terceira 

do Planeamento em Saúde, passamos a identificar o que pretendemos atingir. 

O objetivo geral, refere-se a uma situação que se pretende atingir, e é formulado de uma 

maneira genérica. Enquanto que os objetivos específicos, são detalhados e particularizam aspe-

tos dessa mesma situação (Tavares, 1992, p.116).  

Na elaboração do projeto, realizado no decorrer do Estágio Final, foram traçados os seguin-

tes objetivos: 

 

Objetivo Geral 

Promover a uniformização dos processos de educação para a saúde sobre alimentação sau-

dável, com vista a melhorar o padrão de alimentação da população, no ACES Sotavento. 

 

Objetivos Específicos 

• Promover a abordagem ao tema “padrão alimentar saudável” por parte dos profis-

sionais de saúde aquando das consultas de Saúde do Adulto; 

• Reforçar a importância da promoção da alimentação saudável junto dos profissio-

nais de saúde do ACES através de ações de sensibilização; 

• Providenciar material de apoio à consulta sobre a temática da alimentação saudável. 

 

Como consequência dos objetivos, anteriormente traçados, surgiram-nos as seguintes me-

tas, que apresentamos no quadro 5. 
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Quadro 5 – Definição das Metas 

Objetivos específicos Metas 

Promover a abordagem ao tema “padrão alimen-
tar saudável” por parte dos profissionais de saúde 
aquando das consultas de Saúde do Adulto 

Até dezembro de 2021, 30% dos médicos e 
enfermeiros deverão abordar o tema “alimen-
tação saudável” em todas as consultas de sa-
úde do adulto  

Reforçar a importância da promoção da alimenta-
ção saudável junto dos profissionais de saúde do 
ACES através de ações de sensibilização 

Até dezembro de 2021, 70% dos médicos e 
enfermeiros das USF, UCP, ECCI assistam a 
formações sobre o tema da alimentação saudá-
vel 

Providenciar material de apoio à consulta sobre a 
temática da alimentação saudável 

Até dezembro de 2021, que exista material de 
apoio à consulta, sobre a temática da alimen-
tação saudável, em 70% das unidades funcio-
nais de saúde. 

Fonte: construção própria 
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6 - SELEÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

 

Imperatori e Giraldes (1993) consideram a etapa da Seleção de Estratégias como uma das 

mais fundamentais num processo de planeamento, sendo através desta que se pretende criar o 

processo mais adequado para uma redução dos problemas de saúde prioritários. Isto é, “pre-

tende-se propor novas formas de atuação que permitam alcançar os objectivos fixados e inflectir 

a tendência de evolução natural dos problemas de saúde.” (Imperatori & Giraldes, 1993, p.87). 

Ainda nesta linha de pensamento, e citando Melo “O sucesso do alcance das metas e a produção 

de indicadores de resultado e de processo, com uma otimização dos indicadores de estrutura, 

depende da forma rigorosa como são planeadas as estratégias de intervenção”(Melo, 2020, 

p.28). 

Assim, Imperatori e Giraldes (1993), definem “estratégia de saúde como o conjunto coe-

rente de técnicas específicas organizadas com o fim de alcançar um determinado objetivo, re-

duzindo, assim, um ou mais problemas de saúde”(Imperatori & Giraldes, 1993, p.87). De 

acordo com estes autores podem  
“considerar-se as seguintes fases na elaboração de estratégias de saúde (…): 
• Estabelecer critérios de conceção de estratégias; 
• Enumerar as modificações necessárias; 
• Esboçar estratégias potenciais; 
• Escolher as estratégias mais realizáveis; 
• Descrever de forma detalhada as estratégias escolhidas; 
• Estimar os custos das estratégias; 
• Avaliar a adequação dos recursos futuros; 
• Rever as estratégias e os objetivos (se necessário).” (Imperatori & Giraldes, 1993, 
p.87). 

Através da fase de planeamento estratégico “é possível construir os planos para cada sessão 

de Educação para a Saúde (…) indicando o objetivo específico, a técnica, os conteúdos a abor-

dar, os métodos e técnicas pedagógicas, os recursos e o tempo previsto para cada as-

sunto.”(Melo, 2020, p.31). 

Para responder às necessidades identificadas neste projeto, foram selecionadas as estraté-

gias mais realizáveis de acordo com a Metodologia do Planeamento da saúde de Imperatori e 

Giraldes (1993), as quais passamos a enumerar: 
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Estratégia nº1: Cooperação / Trabalho em Equipa 

A construção de um projeto, é algo que não se faz sozinho. Deve ser consolidada pela ins-

tituição e ter o contributo de outros profissionais, daí a importância do envolvimento do Con-

celho Executivo do ACES Sotavento, no presente projeto, assim como de outros profissionais 

de saúde, nomeadamente os enfermeiros e os nutricionistas. 

O trabalho em equipa é fundamental na atuação dos profissionais de saúde, surge como 

uma estratégia para o planeamento dos cuidados e como forma de promover a qualidade dos 

serviços prestados. Originando, assim, a obtenção de melhores resultados e consequentemente, 

ganhos em saúde (Laccort & Oliveira, 2017). 

Ainda neste sentido, a colaboração interprofissional, na área da promoção da saúde, é um 

passo necessário para a preparação de uma “collaborative-pratice-ready”, isto é, os profissionais 

de saúde ficam melhores preparados para responder às necessidades de saúde locais. Uma “prá-

tica colaborativa” acontece quando profissionais de saúde, de diferentes áreas de atuação, tra-

balham conjuntamente, partilhando o seu saber e potenciando o saber do grupo, contribuindo 

assim, para uma melhor qualidade dos cuidados (World Health Organization, 2010). 

 

Estratégia nº2: Literacia em Saúde / Ciclo de Formações 

Segundo a WHO (1998), literacia em saúde “representa competências cognitivas e sociais 

que determinam a motivação e a capacidade dos indivíduos de acederem, compreenderem e 

utilizarem a informação de forma a promover e manter uma boa saúde”8 (World Health 

Organization, 1998, p.10). Ao melhorar o acesso das pessoas à informação sobre saúde, assim 

como a sua capacidade de utilizar eficazmente essa informação, a literacia em saúde torna-se 

fundamental para o seu empoderamento (World Health Organization, 1998). 

Atualmente a literacia em saúde emerge como fundamental, como “uma área de interven-

ção estratégica da Saúde Publica em Portugal. (…) tem na intervenção dos profissionais de 

saúde a sua melhor e mais sustentada ferramenta de promoção” (Arriaga, 2019, p.11). O papel 

do profissional de saúde, na motivação e na promoção da mudança de comportamentos é ful-

cral, ajudando os indivíduos na gestão da doença, “fornecendo informação, estimulando e re-

forçando a baixa compreensão das mesmas, de forma a envolvê-las nas tomadas de decisão e 

 
8 Health literacy represents the cognitive and social skills which determine the motivation and ability of individuals 
to gain access to, understand and use information in ways which promote and maintain good health” (World Health 
Organization, 1998, p.10). 
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na adoção de comportamentos que promovam a sua saúde e qualidade de vida” (Feliz, Brito, & 

Rodrigues, 2019, p.65). 

A literacia em saúde é uma estratégia de capacitação, através da qual os indivíduos ao as-

sumirem uma responsabilidade do controlo da sua saúde, ganham um controlo sobre os deter-

minantes pessoais, sociais e ambientais da sua saúde, pois assumem uma participação respon-

sável e ativa em atividades de promoção da sua saúde (Pender et al., 2015). “Para que a literacia 

em saúde se torne uma componente eficaz de todas as atividades de promoção da saúde, enfer-

meiros e outros profissionais de saúde, necessitam de entender e aplicar os princípios e estraté-

gias, da literacia em saúde, na sua comunicação”9 (Pender et al., 2015, p.267). 

O plano da sessão de formação e a sessão de formação, realizada no âmbito do projeto, 

encontram-se no Apêndice VI e VII, respetivamente. 

 

Estratégia nº3: Divulgação e distribuição de material de Apoio 

A utilização de material de apoio na consulta, material escrito/informático, para uso do 

profissional ou para entregar ao utente, pode ser uma ajuda na uniformização da abordagem 

clínica e na sistematização das recomendações aos utentes, otimizando assim o tempo de con-

sulta disponível (Gregório, Teixeira, et al., 2020). Segundo os mesmos autores, as orientações, 

baseadas em evidência, conferem uma maior qualidade às abordagens, no que diz respeito à 

promoção da saúde, aumentando assim os níveis de eficácia e consequentemente os ganhos em 

saúde. 

A Direção-Geral da Saúde, através do site da PNPAS, tem material de apoio para uso do 

profissional e para uso do utente, sobre a temática em estudo. Assim pretendemos divulgar esse 

material e torná-lo acessível a todos os intervenientes. 

No Anexo V, encontram-se os materiais de apoio partilhados com os profissionais de saúde. 

 

  

 
9 “In order for health literacy to become an effective component of all health promotion activities, nurses and other 
health professionals need to understand and apply health literacy principles and strategies in their communication” 
(Pender et al., 2015, p.267) 
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7 - PREPARAÇÃO OPERACIONAL E INTERVENÇÃO 

 

Tal como o nome nos indica, neste capítulo, prendemos apresentar o planeamento operaci-

onal para a execução do presente projeto. Todas as atividades foram definidas em função dos 

objetivos operacionais definidos. Clarificando, assim, todas as atividades, por forma a que não 

exista uma atividade cujo local de realização se desconheça, sem responsável ou mesmo, não 

se saiba como vai ser executada (Tavares, 1992). 

A definição das atividades, assim como a sua implementação, foi debatida com a Enfer-

meira Supervisora, em reuniões pontuais. Essas reuniões foram importantes para uma melhor 

planificação das atividades, durante o decorrer do projeto, assim como permitiram o esclareci-

mento de dúvidas. 

Por forma a simplificar a apresentação desta etapa, foram elaborados quadros (quadro 6; 7 

e 8), para cada estratégia selecionada, com as respetivas atividades: 

 

Quadro 6 – Estratégia nº1 – Cooperação/Trabalho em equipa 

Atividade Quem Quando Onde Como Recursos 

Realização de 
uma reunião para 
apresentação do 
projeto ao Con-
selho Executivo 
do ACES sota-
vento 

Mestranda 
Enfª Supervi-
sora 
Conselho Exe-
cutivo 

Maio 2021 Sala de Reuni-
ões do centro 
de saúde 

Método ex-
positivo 

Computador 
Sala de reuni-
ões do centro 
de saúde 

Realização de 
uma reunião para 
apresentação do 
projeto à equipa 
multidisciplinar 
da UCC onde se 
realiza o estágio 

Mestranda 
Enfª Supervi-
sora 
Equipa multi-
disciplinar da 
UCC 

 

Maio 2021 Sala de reuniões 
do centro de sa-
úde 

Método ex-
positivo 

Computador 
Sala de reuni-
ões do centro 
de saúde 

Realização de re-
uniões com a nu-
tricionista para 
definir linhas de 
colaboração no 
projeto 

Mestranda 
Nutricionista 

Maio 2021 Gabinete de co-
ordenação da 
UCC 
Gabinete da nu-
tricionista 

Método 
participa-
tivo 

Computador 
Material de es-
critório 

Fonte: construção própria 
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Quadro 7 – Estratégia nº 2 – Ciclo de formações / Literacia em Saúde 

Atividade Quem Quando Onde Como Recursos 

Realização de uma 
formação sobre o ma-
nual de aconselha-
mento breve para a 
alimentação saudável 
nos CSP 

Mestranda 
Nutricionista 
Médicos e enfer-
meiros das unida-
des 

junho 
2021 

Plataforma 
zoom 

Método 
expositivo 

Computador 
Gabinete de 
coordenação 
da UCC 

Realização de uma 
formação sobre o pa-
drão alimentar medi-
terrânico como pro-
motor de saúde 

Mestranda 
Nutricionista 
Médicos e enfer-
meiros das unida-
des 

Setembro 
2021 

Plataforma 
Zoom 

Método 
expositivo 

Computador 
Gabinete de 
coordenação 
da UCC 

Realização de uma 
formação sobre a im-
portância do potássio 
na regulação da pres-
são arterial 

Mestranda 
Nutricionista 
Profissionais de 
saúde 

Outubro 
2021 

Plataforma 
zoom 

Método 
expositivo 

Computador 
Sala de reuni-
ões da UCC 

Realização de uma 
formação sobre a im-
portância Iodo (impor-
tância na saúde e o pa-
pel da alimentação) 

Mestranda 
Nutricionista 
Médicos e enfer-
meiros das unida-
des 

Novem-
bro 2021 

Plataforma 
Zoom 

Método 
expositivo 

Computador 
Sala de reuni-
ões da UCC 

Fonte: construção própria 

Quadro 8 – Estratégia nº 3 – Divulgação e distribuição de material de apoio 

Atividade Quem Quando Onde Como Recursos 

Disponibilizar material 
de apoio, para uso do 
profissional de saúde, 
sobre a temática da ali-
mentação saudável 

Mestranda 
Nutricionista 

Após cada 
formação Mail Método infor-

mativo Computador 

Disponibilizar material 
de apoio, para entregar 
ao utente, sobre a te-
mática da alimentação 
saudável 

Mestranda 
Nutricionista 
 

Após cada 
formação Mail Método infor-

mativo Computador 

Pedido ao conselho 
executivo para autori-
zar a impressão a cores 
do material de apoio, 
sobre a temática 

Mestranda 
Conselho execu-
tivo 

Junho 
2021 Mail Método expo-

sitivo Computador 

Fonte: construção própria 
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7.1 - PREVISÃO DE RECURSOS 

 

A realização de um projeto torna-se possível face à existência de: uma equipa de trabalho; 

equipamentos; uma estrutura administrativa e apoio logístico. Todos estes recursos têm um 

custo, o qual deve ser estimado e financiado. Não esquecendo que, mesmo o projeto decorrendo 

numa Instituição de Saúde, sem financiamento exterior, é suportado pela própria instituição, 

daí a importância da previsão de recursos (Tavares, 1992). No quadro 9, estão descritos os 

recursos necessários, os quais deram origem a um potencial custo monetário, baseado numa 

estimativa. 

 

Quadro 9 – Previsão de custos do projeto 

Recursos Descrição Estimativa de Custos 

Recursos Humanos 
Mestranda 
Enfermeira Supervisora 
Nutricionista 

1500€ 

Recursos Materiais 

Computador 
Projetor de Vídeo 
Gravador de Voz 
Telefone 
Internet 
Fotocópias 
Tinteiros 
Panfletos Informativos 
Canetas 
Carro 
Combustível 
Logotipo 

1700€ 

Recursos Físicos Instalações da UCC 200€ 

Custo total: 3400€ 

Fonte: construção própria 

 



 
 

dez-21 | Página 52 
 

«Alimentação Saudável nos Cuidados de Saúde Primários: O papel dos profissionais de saúde.» 

7.2 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Uma vez delineados os objetivos e as estratégias para cada objetivo específico, é possível 

construir um cronograma, onde serão apresentadas as ações para concretizar o projeto, no es-

paço temporal pretendido. A realização do cronograma também nos permite visualizar as dife-

rentes etapas do projeto, “informando-nos, na fase preparatória, da acumulação ou distribuição 

de tarefas em determinados períodos e, durante a execução, do atraso e do avanço existentes na 

realização” (Imperatori & Giraldes, 1993, p.155). 

O cronograma correspondente ao projeto em apresentação, encontra-se no Apêndice VIII. 

 

7.3 - SEGUIMENTO/FOLLOW UP DO PROJETO 

 

Como já referido, em capítulos anteriores, a metodologia do planeamento em saúde deve 

ser entendida como um processo contínuo e dinâmico, no qual pode ser necessário reformular 

certas etapas (Imperatori & Giraldes, 1993), assim torna-se imprescindível um acompanha-

mento constante de todas as etapas, por forma a intervir sempre que seja necessário. 

No decorrer da implementação do presente projeto, surgiu a necessidade de adaptação em 

termos de horários e datas, de algumas atividades. Nomeadamente a apresentação do projeto ao 

conselho executivo, e a realização da formação sobre o «Aconselhamento Breve sobre Alimen-

tação Saudável nos CSP», a qual foi repetida numa unidade de saúde familiar, de forma presen-

cial, a pedido do coordenador da mesma. 

Relativamente ao seguimento do projeto, propomos que o mesmo seja continuado pela 

equipa da UCC, onde se realizou o estágio, com a colaboração da mestranda, uma vez que 

exerce funções no mesmo ACES. 
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8 - MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO 

 

A avaliação, última etapa do processo de planeamento em saúde, “(…)deve ser precisa e 

pertinente” (Tavares, 1992, p.203) e tem como principal função determinar o grau de sucesso 

no atingimento dos objetivos, pretende que exista uma confrontação entre os objetivos e as 

estratégias por forma a adequarem-se (Tavares, 1992).  

Segundo Melo (2020), após avaliados os resultados, estes comparam-se com as metas pre-

viamente estabelecidas e ao analisar o grau de atingimento ou superação, “o processo de Pla-

neamento em Saúde reinicia-se para a continuidade dos cuidados à comunidade, com uma res-

posta contínua, dinâmica e cíclica” (p.32). 

De acordo com Imperatori e Giraldes (1993), numa situação de planeamento, os elementos 

utilizados na avaliação, são maioritariamente indicadores, sendo através deles que conhecemos 

a realidade e medimos os resultados esperados. Da mesma forma, Tavares (1992), apresenta-

nos os indicadores como instrumentos de medida das variáveis do estudo. 

Assim, e como forma de operacionalizar esta etapa, realizamos a avaliação das metas, pre-

viamente definidas, e a avaliação dos indicadores de resultado e de execução. 

Pensamos ser importante relembrar que a mestranda só realizou o Estágio Final. Pois, de-

vido ao contexto pandémico e aos constantes cancelamentos de estágio, por parte da ARS Al-

garve, foi efetuado e aceite o pedido de creditação do Estágio 1, assim o fator tempo foi uma 

realidade sempre presente, e fator impeditivo da realização de algumas atividades. 

O projeto “Alimentação Saudável nos Cuidados de Saúde Primários: O papel dos profis-

sionais de saúde”, foi delineado com o objetivo geral - Promover a uniformização dos processos 

de educação para a saúde sobre alimentação saudável, com vista a melhorar o padrão de ali-

mentação da população, no ACES Sotavento. Para tornar este objetivo uma realidade, foram 

realizadas atividades com vista a atingir as metas estabelecidas, para os objetivos específicos.  

Seguidamente iremos apresentar, em quadros separados (quadro 10;11 e 12) os respetivos 

indicadores de resultado, para cada meta, seguido da respetiva avaliação. 
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Quadro 10 – Indicador de resultado para o primeiro objetivo específico 

1º Objetivo específico Metas Indicador de resultado 

Promover a abordagem 
ao tema “padrão alimen-
tar saudável” por parte 
dos profissionais de sa-
úde aquando das consul-
tas de Saúde do Adulto 

Até dezembro de 2021, 
30% dos médicos e en-
fermeiros deverão abor-
dar o tema “alimentação 
saudável” em todas as 
consultas de saúde do 
adulto 

nº de registos T45 X 100 
nº total registos T45 

 
nº registos T05 X 100 
nº total registos T05 

 
nº registos “incentivar hábitos alimentares saudáveis” 

X100 
nº total registos incentivar hábitos alimentares sau-

dáveis 

Fonte: construção própria 

Para a concretização deste objetivo, torna-se necessária a sensibilização dos profissionais 

para a importância dos registos, a abordagem do tema da alimentação saudável deve ser regis-

tada no Sclinic, perfil médico, com o indicador T45 (observação/educação para a saúde/conse-

lho/dieta) e T05 (problema alimentar do adulto) e no Sclinic, perfil enfermeiro, com a interven-

ção «incentivar hábitos alimentares saudáveis». 

Em todas as formações, projetadas, a importância dos registos será abordada, e será reali-

zada uma avaliação intermédia no final do mês de outubro para tentar perceber a evolução dos 

indicadores. 

Embora a avaliação dos indicadores, acima mencionados, seja feita no mês de dezembro, 

no início de setembro foi pedida uma extração de dados dos mesmos. Obtivemos os seguintes 

resultados: o indicador T45 não está ativo para extração de dados, foi reportada a falha e 

aguardo nova avaliação; o indicador T05 teve um aumento considerável, de 55 registos T05 

entre janeiro e junho de 2021, passamos a 136 registos no mês de julho e agosto de 2021, o que 

nos faz acalentar que este objetivo irá ser possível de alcançar; a intervenção de enfermagem 

“incentivar hábitos alimentares saudáveis”, teve um ligeiro aumento nos registos, de 747 regis-

tos entre janeiro e junho ( uma média de 124/mês) passámos a 335 registos no mês de julho e 

agosto (uma média de 167/mês). Estes dados foram extraídos do Módulo de Informação e Mo-

nitorização das Unidades Funcionais (MIM@UF), a 14 de setembro de 2021. Assim, podemos 

verificar uma melhoria relativamente ao agir nas consultas. 
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Quadro 11 – Indicador de resultado para o segundo objetivo específico 

2º Objetivo específico Metas Indicador de resultado 

Reforçar a importância da pro-
moção da alimentação saudá-
vel junto dos profissionais de 
saúde do ACES através de 
ações de sensibilização 

Até dezembro de 2021, 70% 
dos médicos e enfermeiros das 
USF, UCP, ECCI assistam a 
formações sobre o tema da ali-
mentação saudável 

nº médicos/enfermeiros presentes X100 
nº total de médicos enfermeiros 

Fonte: construção própria 

Para o concretizar deste objetivo específico foi projetado um ciclo de formações a realizar 

entre julho e novembro de 2021. O Site da PNPAS, da DGS, tem publicações dirigidas aos 

profissionais de saúde, essas publicações estiveram na base das nossas formações. 

Decidimos fazer as formações na plataforma Zoom, pois face ao contexto pandémico pare-

ceu-nos a melhor solução. Uma vez que a disponibilidade dos profissionais é diminuída, devido 

ao trabalho acrescido com o funcionamento dos Centros de Vacinação Covid, das consultas nas 

Áreas Dedicada às doenças Respiratórias e ao Trace Covid, decidimos que seriam convocados 

um representante de cada unidade de saúde e esse representante, iria ser veículo de repetição da 

formação na sua unidade de saúde. Ao falar desta possibilidade com os representantes de cada 

unidade, a mesma foi bem recebida. 

Iniciámos o nosso ciclo de formações com a apresentação do manual “Aconselhamento 

Breve para a Alimentação Saudável nos Cuidados de Saúde Primários: Modelo de intervenção 

e ferramentas 2020” (Gregório, Teixeira, et al., 2020), da DGS, pois o mesmo tem indicação 

para implementação nos serviços e é considerado um “standard of care” dos Cuidados de Saúde 

Primários. 

A formação “Manual de Aconselhamento Breve para a Alimentação Saudável nos Cuida-

dos de Saúde Primários”, foi realizada no mês de junho, como projetado. Os convites foram 

enviados por mail (Apêndice IX), foi utilizada a plataforma Zoom e estiveram presentes 11 

profissionais de saúde (Anexo VI), um representante de cada unidade e a diretora do agrupa-

mento, que demonstrou interesse no projeto, assistiram à formação. Posteriormente foi enviado 

mail aos coordenadores com ficheiro da formação, para posteriormente ser replicado em cada 

unidade (Apêndice X). 
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A mestranda como trabalha numa unidade funcional de saúde, realizou a primeira forma-

ção, de forma presencial, na sua unidade. De 16 profissionais, médicos e enfermeiros, estavam 

14 presentes, o que perfaz 87% de presenças. 

Relativamente às outras unidades de saúde, até ao final do estágio, a formação ainda não 

tinha sido replicada. Pensamos ser importante mencionar o facto, que a formação foi realizada 

duas semanas antes do fim do estágio. 

Como podemos constatar, devido ao términus do estágio, só foi possível realizar uma for-

mação. Assim sendo, não foi possível avaliar este objetivo por ainda se encontrar em execução. 

 
Quadro 12 – Indicadores de resultado para o terceiro objetivo específico 

3º Objetivo específico Metas Indicador de resultado 

Providenciar material de 
apoio à consulta sobre a 
temática da alimentação 
saudável 

Até dezembro de 2021, que 
exista material de apoio à 
consulta, sobre a temática da 
alimentação saudável, em 
70% das unidades funcionais 
de saúde. 

nº de unidades funcionais que têm material 
apoio X 100 

nº total de unidades funcionais 

Fonte: construção própria 

Com este objetivo, pretendíamos que as unidades funcionais tivessem acesso facilitado aos 

materiais de apoio, sobre a temática da alimentação saudável, e desta forma, os médicos e en-

fermeiros, utilizassem os instrumentos de apoio, à abordagem da alimentação saudável, da DGS 

(Anexo V). Esses instrumentos foram apresentados aquando da primeira formação realizada e 

enviados por mail (Apêndice X). 

Uma vez que as impressoras, disponíveis em cada gabinete, só imprimem a preto e branco, 

foi feito pedido à direção do ACES para imprimir os materiais a cores (Apêndice XI), o qual 

teve parecer positivo (Anexo VII). 

Para avaliar este indicador foi criado um questionário (Apêndice XII), o qual será aplicado 

no final de outubro, para uma avaliação intermédia, e na segunda semana de dezembro. 

Devido ao términus do Estágio Final, no dia 2 de julho, não foi possível avaliar este objetivo 

por ainda se encontrar em execução. 
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No que concerne às atividades realizadas, para cada estratégia, aquando da implementação 

do projeto, definimos indicadores de execução, os quais permitiram uma avaliação continua. 

No quadro 13, apresentamos os indicadores de execução bem como a avaliação das atividades. 
Quadro 13 – Indicadores de execução e avaliação das atividades realizadas para concretização das es-
tratégias 

Reunião para apresentação do projeto ao Conselho Executivo do ACES sotavento 

Meta Indicador de execução Avaliação 

Que 90% dos elementos do Conse-
lho executivo participem na reunião 
de apresentação do projeto 

nº de elementos presentes na reunião X 100 
nº total de elementos do conselho executivo 

100% 

Reunião para apresentação do projeto à equipa multidisciplinar da UCC 

Meta Indicador de execução Avaliação 

Que 70% dos elementos da equipa 
multidisciplinar da UCC, onde se 
realiza o estágio, participem na reu-
nião. 

nº de elementos presentes na reunião X 100 
nº total de elementos da UCC 72% 

Reunião com nutricionista  

Meta Indicador de execução Avaliação 

Que a nutricionista esteja presente 
nas reuniões agendadas 

(presença 1ªreunião+presença 2º reunião) X100 
Presença total reuniões 

100% 

Ciclo de Formações 

Meta  Indicador de Execução Avaliação 

Que 70% dos médicos e enfermei-
ros participem nas formações 

nº de médicos e enfermeiros presentes X 100 
nº total de médicos e enfermeiros 

1ªformação - NA 
2ªformação – NA 
3ªformação – NA 
4ªformação - NA 
NA – não avali-
ado, em execu-
ção 

Disponibilização de material de apoio para uso do profissional sobre a temática 

Meta Indicador de execução Avaliação 

Que 100% dos médicos e enfermei-
ros das unidades tenham acesso aos 
instrumentos para uso do profissio-
nal 

nº de mails enviados aos médicos e enfermeiros 
nº total de médicos e enfermeiros 100% 
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Disponibilização de material de apoio para entregar ao utente sobre a temática 

Meta Indicador de execução Avaliação  

Que 100% dos médicos e enfermei-
ros das unidades tenham acesso aos 
instrumentos para entregar ao utente  

nº de mails enviados aos médicos e enfermeiros 
nº total de médicos e enfermeiros 100% 

Autorização para impressão a cores do material de apoio referente à temática 

Meta Indicador de Execução Avaliação 

Que a instituição aprove a impres-
são a cores dos materiais de apoio à 
consulta 

Resposta positiva, por parte do conselho execu-
tivo, ao pedido de impressão a cores, dos mate-
riais de apoio (para uso médico e para entregar 

ao utente) 

O parecer foi po-
sitivo 

Fonte: construção própria 

Como podemos observar, na tabela acima apresentada, a maioria das metas foi atingida, 

exceto as relativas às formações, pois ainda se encontram em execução. 

 

8.1 - AVALIAÇÃO INTERMÉDIA E MEDIDAS CORRETIVAS INTRODUZIDAS 

 

“O controlo de um projeto realiza-se através de um sistema de retroação, em que a partir 

da avaliação da estrutura, do processo e dos resultados, é possível introduzir as necessárias 

ações corretivas, reformulando-o se necessário” (Tavares, 1992, p.221). Assim, neste sentido, 

no decorrer do projeto em apresentação, houve um acompanhamento continuo e rigoroso, por 

forma alterar o que se manifestasse necessário, tendo em foco o sucesso do projeto. 

A reunião com o conselho executivo do ACES, teve a sua data alterada, por duas vezes, por 

indisponibilidade do mesmo. 

Uma vez que o projeto ainda se encontra em execução, alterações que se vejam necessárias 

serão introduzidas. 
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9 - ANÁLISE DAS COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS 

 

No âmbito do Mestrado em Enfermagem, em associação, área de especialização em enfer-

magem comunitária e de saúde pública, foi realizado um estágio, o Estágio Final. O pedido de 

creditação ao Estágio 1 não foi a primeira opção da mestranda, mas face ao contexto pandémico 

e aos sucessivos cancelamentos de estágio, a creditação foi o caminho escolhido. 

Neste capítulo pretende-se refletir sobre as competências desenvolvidas que permitirão a 

obtenção do Grau de Mestre em Enfermagem, assim como a obtenção do título de Especialista 

em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública. 

Concomitantemente, será abordado, a participação da mestranda nas diversas atividades 

existentes na UCC, local de realização do estágio. Esta participação foi enriquecedora, pois 

permitiu aprofundar conhecimentos existentes sobre os CSP e sobre a enfermagem comunitária 

e de saúde pública.  

 

9.1 - COMPETÊNCIAS COMUNS DOS ENFERMEIROS ESPECIALISTAS 

 

Independentemente da área de especialidade em enfermagem, os enfermeiros especialistas 

partilham um conjunto de competências comuns, as quais são aplicáveis em todos dos contextos 

de prestação de cuidados de saúde. Estas competências comuns do enfermeiro especialista, di-

videm-se em quatro domínios, nomeadamente: responsabilidade profissional, ética e legal; me-

lhoria contínua da qualidade; gestão dos cuidados e desenvolvimento das aprendizagens profis-

sionais (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2019, pp.4744-4745). 

 

Competências do domínio da responsabilidade profissional, ética e legal 

“a) Desenvolve uma prática profissional, ética e legal, na área de especialidade, agindo de 

acordo com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia profissional; b) Garante prá-

ticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as responsabilidades profissionais (OE, 

2019, p4745). 

No que concerne ao domínio acima mencionado, consideramos que a mestranda, no decor-

rer do estágio, exerceu a sua atividade respeitando os princípios éticos e deontológicos da sua 

profissão, assim como o fez no decorrer do planeamento, execução e avaliação do projeto aqui 
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apresentado. Tal como referido em capítulos anteriores, a Comissão de Ética da ARS Algarve 

deu parecer Positivo, a privacidade e anonimato dos participantes foram asseguradas, assim 

como o anonimato das unidades funcionais do ACES Sotavento. Foi obtida aprovação para 

divulgação do nome do ACES, assim como foi obtida autorização para divulgação dos dados 

do mesmo. Todas as autorizações estão expostas em anexo. 

 

Competências do domínio da melhoria contínua da qualidade 

“a) Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas estratégi-

cas institucionais na área da governação clínica; b) Desenvolve práticas de qualidade, gerindo 

e colaborando em programas de melhoria contínua; c) Garante um ambiente terapêutico e se-

guro”(OE, 2019, p4745). 

Relativamente ao domínio da melhoria contínua da qualidade, consideramos que a realiza-

ção do projeto contribuiu para a melhoria dos cuidados prestados na UCC. O planeamento e 

execução das atividades foi procedido de consulta de normas e programas da DGS, por forma 

a que todas as ações fossem devidamente fundamentadas. 

No decorrer do estágio, a mestranda colaborou com a equipa da UCC nas atividades da 

saúde escolar, mais precisamente nas formações já programadas pela equipa da saúde escolar. 

Colaborou nas atividades do Centro de Vacinação Covid, no planeamento e gestão da vacinação 

Covid-19 aos utentes acamados e cuidadores informais, e colaborou, conjuntamente com os 

enfermeiros da UCC, na procura pela melhoria das práticas, baseadas em evidência científica, 

de modo a serem obtidos ganhos em saúde. Participou, também, na ação de formação sobre o 

plano de vacinação Covid19, organizado pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. 

No âmbito da Comissão da Qualidade e Segurança do ACES Sotavento, a mestranda teve 

a oportunidade de participar na reunião da avaliação da Cultura da Segurança do Doente nos 

CSP, na qual foram discutidos os aspetos a manter e a melhorar, partilhando e desenvolvendo 

o seu saber com os participantes. 

A gestão do risco teve em foco nas atividades desenvolvidas, privilegiando-se a manuten-

ção de um ambiente seguro assim como a prevenção de acidentes, decorrentes da prática de 

cuidados. 

 

 

 

 



 
 

dez-21 | Página 61 
 

«Alimentação Saudável nos Cuidados de Saúde Primários: O papel dos profissionais de saúde.» 

Competências do domínio da gestão de cuidados 

“Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a articulação na 

equipa de saúde; b) Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, vi-

sando a garantia da qualidade dos cuidados”(OE, 2019, p4745). 

A enfermeira supervisora da mestranda desempenha funções de coordenação na UCC, o 

acompanhamento e observação desta, por parte da mestranda, foi uma mais-valia para a apren-

dizagem de competências do domínio em questão.  

O assumir a gestão e implementação do projeto, sob supervisão, identificando recursos hu-

manos e materiais disponíveis, otimizando a resposta da equipa, adaptando o estilo de liderança 

de acordo com os participantes, tornou possível a aquisição desta competência. 

 

Competências do domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais 

“a) Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade; b) Baseia a sua praxis clínica espe-

cializada em evidência científica” (OE, 2019, p4745). 

No que concerne a este domínio, a mestranda desenvolveu o autoconhecimento através de 

uma procura contínua de aprofundamento de conhecimentos, existentes, e aquisição de conhe-

cimentos novos, relacionados com a realidade da UCC e do projeto que desenvolveu. Sempre 

procurando estudos recentes e com evidência científica. Assim, a sua prática foi enriquecida e 

adaptando-se, sempre que necessário, a estes novos conhecimentos. 

No decorrer do Estágio Final, foi realizada uma revisão integrativa da literatura, sustentada 

na temática abordada no projeto desenvolvido, encontrando-se o resumo no Apêndice XIII. 

 

9.2 - COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFER-

MAGEM COMUNITÁRIA E DE SAÚDE PÚBLICA 

 

Sendo competências específicas aquelas “que decorrem das respostas humanas aos proces-

sos de vida e aos problemas de saúde e do campo de intervenção definido para cada área de 

especialidade, demonstradas através de um elevado grau de adequação dos cuidados às neces-

sidades de saúde das pessoas”(OE, 2019, p.4745), as competências específicas do enfermeiro 

especialista em enfermagem comunitária e de saúde pública, sobre as quais iremos refletir, são 

as seguintes: 
“a) Estabelece, com base na metodologia do Planeamento em Saúde, a avaliação do 
estado de saúde de uma comunidade; 
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b) Contribui para o processo de capacitação de grupos e comunidades; 
c) Integra a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito comunitário e na con-
secução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde. 
d) Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico” 
(Ordem dos Enfermeiros [OE], 2018, p.19354). 

Estabelece, com base na metodologia do Planeamento em Saúde, a avaliação do estado de 

saúde de uma comunidade. 

O projeto de intervenção “Alimentação Saudável nos Cuidados de saúde Primários: O papel 

dos profissionais de saúde.”, seguiu a metodologia do Planeamento em Saúde. No Estágio Final 

foi possível realizar um diagnóstico de saúde e identificar necessidades, estabeleceram-se pri-

oridades e foram definidos objetivos e estratégias por forma a alcançá-los. No decorrer do pla-

neamento operacional os recursos disponíveis foram rentabilizados e estiveram envolvidos no 

projeto duas nutricionistas e a enfermeira supervisora. A avaliação foi realizada através dos 

indicadores previamente estabelecidos. 

A realização deste projeto foi um “passar da teoria à prática”, por parte da mestranda, tor-

nou possível a aquisição e o enriquecimento e de um saber através da experiência. 

Contribui para o processo de capacitação de grupos e comunidades 

No que concerne a esta competência, a execução do projeto contribuiu, em grande parte, 

para o seu desenvolvimento. A capacitação dos profissionais de saúde, relativamente à temática 

da alimentação saudável, esteve sempre presente. 

No decorrer do estágio a mestranda colaborou, com a enfermeira supervisora, na realização 

de sessões de educação para a saúde, numa escola profissional do ACES Sotavento. No âmbito 

desta colaboração, planeou, executou e avaliou uma sessão de educação para a saúde sobre 

“Vigilância em Saúde” (Apêndice XIV), dando ênfase à promoção de estilos de vida saudáveis, 

na qual teve oportunidade de inserir a temática da alimentação saudável. Esta participação per-

mitiu identificar e refletir sobre as necessidades em saúde numa população específica. 

Integra a coordenação dos programas de saúde de âmbito comunitário e na consecução 

dos objetivos do Plano Nacional de Saúde. 

A temática da alimentação saudável faz parte de um programa de saúde prioritário, o Pro-

grama Nacional Para a Promoção da Alimentação Saudável, assim como a finalidade do projeto 

vai de encontro às metas de saúde propostas no Plano Nacional de Saúde Revisão e Extensão a 

2020 (Direção Geral da Saúde, 2015). Tendo estes aspetos em consideração, parece-nos que a 
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execução deste projeto vai de encontro ao desenvolvimento desta competência do enfermeiro 

especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Publica. 

Parece-nos importante mencionar que, o presente projeto, vai de encontro ao quinto obje-

tivo do PNPAS “ melhorar a qualificação e o modo de atuação dos diferentes profissionais que 

pela sua atividade, possam influenciar conhecimentos, atitudes e comportamentos na área ali-

mentar” (Direção Geral da Saúde [DGS], 2021). 

Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico. 

Relativamente à competência acima mencionada, podemos dizer que a realização da etapa 

do diagnóstico em saúde foi importante para o seu desenvolvimento. Aquando da sua realiza-

ção, foi necessário proceder-se à pesquisa de dados sociodemográficos e de diversos indicado-

res de saúde. 

No decorrer do estágio, a mestranda também teve a possibilidade de colaborar na realização 

de inquéritos epidemiológicos, no contexto da pandemia, assim como na vigilância de pessoas 

infetadas e em isolamento profilático, através da plataforma TraceCovid. 

 

9.3 - COMPETÊNCIAS DO GRAU DE MESTRE 

 

No Dec. Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro, encontram-se descritas as competências do 

Grau de Mestre, sendo este conferido a quem as demonstre, sendo as seguintes: 
“a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que: 
i) Sustentando -se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1.º ciclo, os desenvolva e 
aprofunde; 
ii) Permitam e constituam a base de desenvolvimentos e ou aplicações originais, em 
muitos casos em contexto de investigação; 
b) Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de 
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 questões complexas, desen-
volver soluções ou emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, 
incluindo reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que re-
sultem 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) Competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um 
modo fundamentalmente auto- -orientado ou autónomo.” (Ministério da Ciência 
Tecnologia e Ensino Superior, 2016, p.3174). 
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Assim, e tendo em consideração os pontos acima mencionados, podemos dizer que a reali-

zação de um projeto, o qual foi elaborado e executado com base na Metodologia do Planea-

mento em Saúde, permitiu demostrar que a mestranda adquiriu e desenvolveu conhecimentos, 

assim como a capacidade de compreender problemas e resolvê-los, tendo sempre em foco a sua 

área de especialização. 

No decorrer do estágio, como forma de resposta às necessidades identificadas, a capacidade 

de manter o sentido crítico, na tomada de decisão, foi desenvolvida. O trabalho em equipa e 

cooperação com outros profissionais, permitiram o desenvolvimento das capacidades de comu-

nicar, de forma clara e precisa, as conclusões obtidas com o desenvolvimento do projeto. Tam-

bém através da elaboração do artigo científico, a mestranda demonstrou capacidade para comu-

nicar os seus conhecimentos, raciocínios e conclusões. 

O acompanhar a Enfermeira Orientadora, a qual é coordenadora da UCC, permitiu à mes-

tranda, colaborar em diversos contextos, desde a colaboração nos programas de saúde escolar, 

colaboração na gestão da vacinação Covid no domicílio, colaboração no Centro de Vacinação 

Covid, colaboração e participação em reuniões da Gestão da qualidade, entre outros, todos estes 

diferentes contextos de colaboração/participação, foram uma oportunidade para a mestranda 

desenvolver a capacidade de integrar os conhecimentos, desenvolvê-los e participar nas solu-

ções para as questões encontradas no decorrer da sua atividade. 

Assim sendo, tendo por base tudo o que foi explanado, considera-se que o estágio, a elabo-

ração do presente relatório e a elaboração do artigo científico, permitiram, à mestranda, adquirir 

competências ao nível do grau de mestre e de especialista em enfermagem comunitária e de 

saúde pública. 
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CONCLUSÃO 

 

A temática da alimentação saudável é atual e pertinente. Os hábitos alimentares da popula-

ção portuguesa, contribuem, em grande medida para a perda de anos de vida saudável, e estão 

fortemente interligados com o aumento de muitas doenças crónicas não transmissíveis. 

O aumento de produtos alimentares de origem animal e o baixo consumo de produtos hor-

tícolas é uma tendência que necessita de ser contrariada. Diariamente somos confrontados com 

a necessidade de escolher o que vamos comer, nesses momentos é imprescindível escolher 

conscientemente, realizar escolhas suportadas por conhecimento do que é uma alimentação sau-

dável. 

Nos Cuidados de Saúde Primários, nomeadamente nas unidades funcionais de saúde, os 

médicos e enfermeiros, ao contextualizarem o tema da alimentação saudável como uma praxis 

constante nas consultas, estão a atuar como medida de prevenção e terapêutica não farmacoló-

gica, para as doenças crónicas não transmissíveis, associadas à alimentação inadequada. Salva-

guardando, sempre, a necessidade de referenciação para o serviço especializado de nutrição 

(nutricionista). 

Assim sendo, e utilizando a metodologia do Planeamento em Saúde, foi possível a concre-

tização e implementação do projeto “Alimentação Saudável nos Cuidados de Saúde Primários: 

O papel dos profissionais de saúde”. A utilização desta metodologia, aliada ao Modelo de Pro-

moção de Saúde de Nola Pender e da Teoria Social Cognitiva de Albert Bandura, contribuíram 

para a organização da estrutura e desenvolvimento do projeto. 

Após o diagnóstico da situação e aplicação da grelha de análise foram identificados como 

problemas prioritários o fato do tema da alimentação saudável ser abordado maioritariamente 

nas consultas específicas de programas específicos e a inexistência de material de apoio à con-

sulta, sobre a temática da alimentação saudável. Das estratégias delineadas, a colaboração/tra-

balho de equipa e a divulgação e disponibilização de material de apoio, foram realizadas, rela-

tivamente ao ciclo de formações ainda está em execução. 

Relativamente à avaliação do projeto, e face ao mesmo ainda se encontrar em execução, 

não foi possível verificar um reconhecimento efetivo da uniformização de procedimentos dos 

processos de educação para a saúde, sobre alimentação saudável, por parte dos profissionais 
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(médicos/enfermeiros), mas foi possível verificar a existência de melhoria de alguns compor-

tamentos, relativos ao agir nas consultas, nomeadamente ao indicador T05 e à intervenção de 

enfermagem “incentivar hábitos alimentares saudáveis”. 

Acreditamos que o projeto apresentado, contribui para consolidar o conhecimento, por 

forma a que se promovam mudanças de comportamento, face à abordagem da temática da ali-

mentação saudável, e desta forma melhorar o padrão de alimentação da população, no ACES 

Sotavento. Ao contribuir, para a capacitação de grupos e comunidades, esperamos contribuir, 

através da atuação dos profissionais de saúde, para uma escolha mais consciente e adequada 

dos hábitos alimentares da população, para uma redução das implicações que a alimentação 

inadequada tem na carga da doença da população abrangida pelo ACES Sotavento, e assim, 

diminuir a percentagem de utentes com pré-obesidade e obesidade, a médio e longo prazo, au-

mentando, consequentemente, o número de anos de vida saudável, através da adoção de esco-

lhas mais saudáveis, no âmbito da alimentação saudável. 

Com a realização deste relatório foi possível, para a mestranda, refletir e explanar sobre o 

desenvolvimento de aquisição de competências de enfermeira especialista em enfermagem co-

munitária e de saúde pública, assim como das competências para o grau de mestre. Apresen-

tando, também, a capacidade de projetar e implementar um projeto de intervenção comunitária, 

baseado na metodologia do Planeamento em Saúde, e a capacidade de liderança do mesmo. 

No que concerne às limitações, encontramos maioritariamente duas: o contexto pandémico 

e o fator tempo. Os cancelamentos constantes dos estágios, causados pela pandemia, e o au-

mento exponencial de trabalho, que a mesma causou, levaram a mestranda a pedir creditação 

ao primeiro estágio. Num Estágio Final, de 16 semanas, projetar e implementar um projeto de 

intervenção comunitária, colaborar nas atividades e produzir um artigo científico, foi um ajuste 

constante e uma superação diária para conseguir conceber um trabalho com evidência científica 

e utilidade para a comunidade onde foi realizado. Foi deveras um momento que permitiu uma 

aprendizagem e um crescimento profissional e pessoal. 

Futuramente, a mestranda pretende continuar a colaborar na execução do projeto, assim 

como o desenvolvimento de outros projetos sobre esta mesma temática, tão atual e pertinente. 
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CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO 

de acordo com a Declaração de Helsínquia10 e a Convenção de Oviedo11 

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorreto ou que não está claro, não 

hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi feita, queira rubricar e assinar este 

documento. 

Título do estudo: Alimentação saudável nos cuidados de saúde primários: Papel dos Profissionais de saúde. 

Enquadramento: Este projeto surge no âmbito do estágio II do 4º Mestrado em Associação, área de especializa-
ção de Enfermagem Comunitária e Saúde Pública (IP de Beja: Escola Superior de Saúde, Universidade de Évora: 
Escola Superior de Enfermagem São João de Deus de Évora, IP de Portalegre: Escola Superior de Saúde de Porta-
legre, IP de Setúbal: Escola Superior de Saúde e IP de Castelo Branco: Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias), 
tendo como supervisora clínica a Enfermeira especialista em Enfermagem Comunitária e Mestre em Saúde Esco-
lar, Paula Vidigueira, da Unidade de Cuidados Continuados de Vila Real de Santo António e como orientadora a 

Professora Doutora Ana Clara Pica Nunes, Professora do Instituto Politécnico de Beja. 

Explicação do estudo: A participação consiste numa entrevista semiestruturada, a qual irá ser gravada. Os dados 
colhidos são referentes à temática da alimentação saudável, a abordagem do tema nas consulta e dificuldades 
sentidas. A seleção dos participantes é aleatória dentro das USF, USCP e UCC e serão realizadas a dois médicos e 
dois enfermeiros de cada unidade.  A entrevista será realizada na unidade de saúde dos participantes e terá a 
duração de 15 minutos. As entrevistas serão destruídas após um ano da apresentação pública do projeto de 
estudo  

Condições e financiamento: Não existe pagamento para deslocações ou contrapartidas. O projeto não é finan-
ciado. A participação é de cariz voluntário e não existem prejuízos, assistenciais ou outros, caso não queira par-
ticipar. O presente projeto mereceu parecer favorável da direção executiva do ACESSotavento. 

Confidencialidade e anonimato: Garante-se a confidencialidade e uso exclusivo dos dados recolhidos para o 
presente estudo. A identificação dos participantes nunca será tornada pública e todas as entrevistas serão reali-
zadas em ambiente de privacidade. Todos os dados recolhidos ficarão apenas na posse da investigadora, que os 
utilizará exclusivamente para fins do projeto referido e os destruirá um ano após a defesa da tese de mestrado. 

 

Obrigada pela sua participação. 

Telma Cruz 

(Enfermeira, Centro de saúde de Tavira, tlm 964465791, tgil@arsalgarve.min-saude.pt  

Assinatura:  _________________________________________________________ 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me foram fornecidas 
pela/s pessoa/s que acima assina/m.. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, recusar participar 
neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito participar neste estudo e permito a utili-
zação dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas serão utilizados para esta investiga-
ção e nas garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas pelo/a investigador/a. 
 
Nome: … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

Assinatura: … … … … … … … …... … … … … ... … … … … … … … … … … … …  Data: ……  /……  /………..  

 
10

 https://www.ordemdosmedicos.pt/up/ficheiros-bin2_ficheiro_pt_0077090001371555285-672.pdf  

11
 http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf  

https://www.ordemdosmedicos.pt/up/ficheiros-bin2_ficheiro_pt_0077090001371555285-672.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf
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Apêndice II – Pedido de autorização à direção do ACES para realização do projeto 
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Apêndice III – Pedido de autorização para divulgação do nome do ACES 
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Apêndice IV – Pedido para divulgação de dados do ACES 
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Apêndice V – Guião da entrevista semiestruturada 
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Alimentação Saudável nos Cuidados de Saúde Primários: O papel dos profissionais de saúde 

Análise fenomenológica das experiências vivenciadas pelo profissional de saúde no decorrer das con-

sultas 

Guião da Entrevista (semiestruturada) 

População alvo: A entrevista será realizada a médicos e enfermeiros de Unidades de Saúde de Cuida-

dos Personalizados (USCP), de Unidades de Saúde Familiares (USF) e de Unidades de Cuidados na Co-

munidade (UCC) de um ACES da região sul de Portugal, uma vez que são estes os profissionais que 

realizam consultas aos utentes. 

Objetivos da entrevista: 

• Conhecer de que forma/frequência o tema da alimentação saudável é abordado nas consultas; 

• Perceber se existe algum material de apoio relacionado com o tema da alimentação saudável 

na prática do profissional de saúde; 

• Perceber se existe uma continuidade da informação, da equipa medico – enfermeiro, relativa-

mente ao mesmo utente; 

• Conhecer as dificuldades sentidas pelo profissional de saúde, na promoção da alimentação 

saudável.  

Partes da entrevista / objetivos Formulário de questões Observações 

Legitimação da entrevista - Informar, em linhas gerais, sobre o pro-

jeto em desenvolvimento; 

- Explicar a importância da participação 

para um melhor conhecimento da reali-

dade do tema, o seu contributo é im-

prescindível para o êxito do trabalho;  

- Assegurar o carácter confidencial das 

informações prestadas; 

 - Pedir autorização para gravar a entre-

vista; 

 - Agradecer a colaboração  

Entregar o consen-

timento informado, 

livre e esclarecido 

para assinar 

Conhecer de que forma/frequên-

cia o tema da alimentação saudá-

vel é abordado nas consultas; 

 

- Costuma abordar o tema da alimenta-

ção saudável em todas as consultas ou 

somente em algumas consultas específi-

cas? Quais? 
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- Segue algum modelo/guia específico de 

aconselhamento? 

Perceber se existe algum material 

de apoio relacionado com o tema 

da alimentação saudável na prá-

tica do profissional de saúde 

- De que forma é feita a avaliação dos há-

bitos alimentares da pessoa que recorre 

à consulta? 

- Existe algum material de apoio à con-

sulta relativamente à alimentação sau-

dável? 

 

Perceber se existe uma continui-

dade da informação, da equipa 

medico – enfermeiro, relativa-

mente ao mesmo utente 

- Existe troca de informação entre as 

consultas médicas e de enfermagem so-

bre a abordagem da alimentação saudá-

vel na mesma pessoa? 

 

Perceber se existem dificuldades, 

sentidas pelo profissional de sa-

úde, na promoção da alimentação 

saudável 

- Quais são as dificuldades que sente so-

bre o tema e a sua abordagem? 
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Apêndice VI – Plano da sessão de formação 
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Plano de Sessão de Formação 

 

Tema da sessão Apresentação do Manual de Aconselhamento Breve para a Alimentação Saudável nos Cuidados 
de Saúde Primários 

Público alvo Médicos e Enfermeiros das unidades funcionais de um ACES no Algarve Duração 40m 

Local Plataforma Zoom  Data 18 de junho de 
20121 

Hora 14:00 

Formadores Telma Cruz; Lisa Gonçalves 

O
b

je
ti

vo
s 

 

Gerais Promover a implementação do Manual de Aconselhamento Breve para a Alimentação Saudável 
nos CSP 
 

 
Es

pe
cí

fi
co

s 
  

 

 
Dar a conhecer o Manual de Aconselhamento Breve para a Alimentação Saudável nos CSP 
Incentivar o uso das ferramentas para a operacionalização do modelo de aconselhamento breve 
para a alimentação saudável 
Incentivar o registo, no perfil S-Clinic médico e de enfermagem, sobre os hábitos alimentares dos 
utentes, em contexto de consulta 
 

Fases Conteúdos programáticos Métodos / Técni-
cas pedagógicas 

Recursos didáticos Tempo 
(min) 

Introdução Apresentação dos formadores 
Apresentação do tema 
Objetivos da sessão 

 
expositivo 

Plataforma Zoom 
Microsoft Office Po-
werPoint 

5 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 
 

• A realidade do nosso país 

• Vantagens do aconselhamento 

breve nos CSP e fatores que o 

apoiam 

• Objetivos e critérios do manual 

• Modelo dos 5 As 

• Indicadores de monotorização e 

avaliação 

 
Expositivo/inte-
rativo ao longo 
de toda a sessão 

Plataforma Zoom 
Microsoft Office Po-
werPoint 

25 

Conclusão 
 

Síntese / conclusão da sessão Participativo e in-
terativo 

Plataforma Zoom 10 

Avaliação 
 

Número de participantes, pelo menos um de cada unidade 

Referencias biblio-
gráficas 

Gregório MJ, Teixeira D, Monteiro R, Sousa SM de, Irving S, Graça P. Aconselhamento Breve para a Alimenta-
ção Saudável nos Cuidados de Saúde Primários: Modelo de Intervenção e Ferramentas. 2020;1–51.   
 Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Global Burden Disease Portugal 2019. Institute for Health 
Metrics and Evaluation (IHME); 2020.  
Gregório MJ, Sousa SM, Teixeira D, Ferreira B, Figueira I, Taipa M, et al. Programa Nacional para a Promoção 
da Alimentação Saudável 2020. Lisboa: Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, Dire-
ção-Geral da Saúde; 2020.  
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Apêndice VII – Sessão de formação 

  



 
 

dez-21 | Página 85 
 

«Alimentação Saudável nos Cuidados de Saúde Primários: O papel dos profissionais de saúde.» 

 

 

 

 

 

 



 
 

dez-21 | Página 86 
 

«Alimentação Saudável nos Cuidados de Saúde Primários: O papel dos profissionais de saúde.» 

 

 

 



 
 

dez-21 | Página 87 
 

«Alimentação Saudável nos Cuidados de Saúde Primários: O papel dos profissionais de saúde.» 

 

 

 

 

 



 
 

dez-21 | Página 88 
 

«Alimentação Saudável nos Cuidados de Saúde Primários: O papel dos profissionais de saúde.» 

 

 

 

 



 
 

dez-21 | Página 89 
 

«Alimentação Saudável nos Cuidados de Saúde Primários: O papel dos profissionais de saúde.» 

 

 

 

 

 



 
 

dez-21 | Página 90 
 

«Alimentação Saudável nos Cuidados de Saúde Primários: O papel dos profissionais de saúde.» 

 

 

 

 

 



 
 

dez-21 | Página 91 
 

«Alimentação Saudável nos Cuidados de Saúde Primários: O papel dos profissionais de saúde.» 

 

 

 

 

 



 
 

dez-21 | Página 92 
 

«Alimentação Saudável nos Cuidados de Saúde Primários: O papel dos profissionais de saúde.» 

 

  



 
 

dez-21 | Página 93 
 

«Alimentação Saudável nos Cuidados de Saúde Primários: O papel dos profissionais de saúde.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice VIII – Cronograma de atividades 
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Cronograma Projeto de Intervenção Comunitária na área da alimentação Saudável 
Alimentação Saudável nos Cuidados de Saúde primários: O papel dos profissionais de Saúde 

Etapas / Técnicas 
Março 
20121 

Abril 
2021 

Maio 
2021 

Junho 
20121 

Julho 
20121 

Agost
o 

2021 

Se-
tem-
bro 

2021 

Outu-
bro 

2021 

No-
vem-
bro 

2021 

De-
zem-
bro 

2021 

Diagnóstico da situação X X         

Apresentação do projeto à direção execu-
tiva do ACES Sotavento  X         

Apresentação do projeto à equipa da UCC   X         

Realização das entrevistas aos profissio-
nais de saúde  X         

Reunião com a nutricionista   X X       

Planeamento e realização de sessões de 
formação   X X   X X X  

Divulgação e distribuição de materiais de 
apoio    X   X X X  

Avaliação Intermédia       X X   

Avaliação do projeto         X X 
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Apêndice IX – Convite para assistir à formação 
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Projeto - “Alimentação Saudável nos Cuidados de Saúde Primários: O papel dos 
profissionais de saúde.” 

O projeto – “Alimentação Saudável nos Cuidados 
de Saúde Primários: O papel dos profissionais de saúde” surge no âmbito do 4º Curso de Mes-
trado em Enfermagem, área de especialização de Enfermagem Comunitária e Saúde Pública. 
O projeto orienta-se para a melhoria do aconselhamento e uma uniformização de procedi-
mentos, na área da alimentação saudável. 
 

Dia 18 de junho, às 14 horas, iremos apresentar o “Manual de Aconselhamento Breve para a 
Alimentação Saudável nos Cuidados de Saúde primários”, da DGS, dando assim inicio ao 
nosso ciclo de formações. 
Contamos com a vossa presença através do seguinte link 
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/83288584943 
 

Caso necessitem de alguma informação adicional, por favor contactem-nos diretamente. 
 

Estamos certos de que a formação incide em temáticas que são do vosso interesse e que a 
mesma poderá ser uma boa oportunidade para uma aprendizagem coletiva. 
 

Grata pela atenção. 
 

 
 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Telma Cruz 

Enfermeira Graduada 

USF Balsa 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvideoconf-colibri.zoom.us%2Fj%2F83288584943&data=04%7C01%7Ctgil%40arsalgarve.min-saude.pt%7C923d8439fef949fe203b08d92fe575fc%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637593484834316179%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=oeuF%2BvjFkHPBBkr5Oyn6u3pc8Ohdqv0pr%2FBeL9jVO18%3D&reserved=0
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Apêndice X – Mail enviado aos profissionais  
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Apêndice XI – Pedido ao ACES para autorizar impressão a cores 
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Apêndice XII – Questionário para avaliação intermédia (material apoio) 
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Apêndice XIII – Resumo da revisão integrativa da literatura 
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Curso de Mestrado em Enfermagem 

Área de Especialização: Enfermagem Comunitária e Saúde Pública     

Unidade Curricular: Estágio 2 

 Docente: Professora Doutora Ana Clara Pica Nunes, Instituto Politécnico de 

Beja 

 

 

 

 

Alimentação Saudável e Doenças Crónicas Não Transmissíveis: uma revisão 

integrativa da literatura. 

 

Revista Einstein, São Paulo 

 

 

 

 

Discente: 

Telma Cruz Nº 19712 

 

 

Junho 

2021  



 
 

dez-21 | Página 106 
 

«Alimentação Saudável nos Cuidados de Saúde Primários: O papel dos profissionais de saúde.» 

Alimentação saudável e Doenças Crónicas Não Transmissíveis: uma revisão integrativa da 

literatura 

Healthy Eating and Chronic Noncommunicable Diseases: an integrative review of the litera-

ture 

Ana Clara Pica Nunes12 ; Telma Francisca da Palma Cruz13 

 

RESUMO  

Objetivo: Identificar a influência que a alimentação tem no controle e/ou agravamento das 

doenças crónicas não transmissíveis, com o intuito de refletir sobre a necessidade da inter-

venção dos profissionais de saúde nesta temática, através da promoção de um padrão de ali-

mentação saudável. Métodos: Utilizou-se a revisão integrativa da literatura, um instrumento 

da Prática Baseada em Evidências, como forma de trabalhar o tema. Foi efetuado um levan-

tamento bibliográfico em bases de dados digitais, segundo rigor metodológico pré-estabele-

cido. Seguimos as recomendações propostas pelo Joanna Briggs Institute. Resultados: Após a 

aplicação de critérios de inclusão/exclusão e análise, foram selecionados 6 artigos. Os dados 

extraídos dos artigos selecionados são discutidos, configurando uma análise descritiva. A ali-

mentação não saudável, aparece associada a indivíduos com multimorbilidades e estilos de 

vida igualmente não saudáveis. Conclusão: A alimentação saudável é positivamente associada 

a um melhor controle das doenças crónicas não transmissíveis, assim como a estilos de vida 

saudáveis. 

Descritores: alimentação; doenças crónicas; fatores risco; promoção da saúde 

 
12 Professora Doutora, no Instituto Politécnico de Beja 

13 Aluna do 4º Mestrado em associação de Enfermagem Comunitária e Saúde Pública 
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ABSTRACT  

Objective: Identify the influence that food has on the control and/or worsening of chronic 

non-communicable diseases, in order to reflect on the need for the intervention of health 

professionals in this theme, through the promotion of a healthy eating pattern. Methods: The 

subject is approached through an integrative review of literature - an instrument of practice 

based on evidence. A bibliographical survey was conducted in digital databases, according to 

predetermined methodological rigor. We follow the recommendations proposed by the Jo-

anna Briggs Institute. Results: After applying inclusion/exclusion and analysis criteria, 6 arti-

cles were selected. The data extracted from the selected articles are discussed, configuring a 

descriptive analysis. Unhealthy eating is associated with individuals with multimorbilities and 

equally unhealthy lifestyles. Conclusions: Healthy eating is positively associated with better 

control of chronic non-communicable diseases, as well as healthy lifestyles. 

Keywords: food; chronic diseases; risk factors; health promotion. 
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Apêndice XIV – Formação realizada no âmbito da saúde escolar 
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Plano de Formação 

Tema da sessão Vigilância em saúde 

Público alvo Alunos  Duração 60 m 

Local Escola de hotelaria e Turismo de Vila real de 
Santo António 

Data 24/05/2021 Hora 14:00 

Formadores Paula Vidigueira; Telma Cruz 

O
b

je
ti

vo
s 

 

Gerais Sensibilizar para a importância da vigilância em saúde na juventude 

 
Es

p
ec

íf
ic

o
s 

Informar sobre a importância de: 

• uma alimentação saudável; 

• a prática da atividade física; 

• Higiene corporal e dentária adequada; 

• hábitos de sono saudáveis; 

• PNV atualizado; 

• Vida Sexual responsável. 

Informar sobre o funcionamento das consultas nos cuidados de saúde primários. 

Fases Conteúdos programáticos Métodos / Técni-
cas pedagógicas 

Atividades Recursos 
didáticos 

Tempo 
(min) 

Introdução Objetivos da sessão expositivo Apresentação 
dos formado-
res 

 2  

Apresentação 
do tema 

Micros-
soft Of-
fice – Po-
wer Point 

5 

D
es

en
vo

lv
im

e
n

to
 

 

Vigilância em saúde – o que é e para que serve. 
De que forma podemos manter, promover e 
melhorar a nossa saúde. 
Abordar os seguintes temas: 

• Alimentação 

• Atividade física 

• Higiene corporal e dentária 

• Sono 

• PNV 

• Vida sexual 

• Consultas nos CSP 

 
 
Expositivo/intera-
tivo com os for-
mandos ao longo 
de toda a sessão 

  
 
Micros-
soft Of-
fice – Po-
wer Point 

 
 
34 

Conclusão Síntese / Conclusão da sessão Participativo e in-
terativo 

  15 

Avaliação 
 

Questionário de avaliação de conhecimentos antes e depois da sessão 
Questionário de avaliação da sessão formativa 

Referencias Biblio-
gráficas 

Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021, https://dicionario.priberam.org/vi-
gil%C3%A2ncia [consultado em 18-05-2021]. 
Direção-Geral da Saúde [DGS] (2020). Plano Nacional de Vacinação 2020. Lisboa, Portugal: Ministério da saúde 
Direção-Geral da Saúde [DGS] (2013). Programa Nacional Saúde Infantil e Juvenil. Lisboa, Portugal: Direção Geral 
da saúde. 
World Health Organization [WHO] (1998). Health promotion glossary. Geneva, Suiça: World Health Organization. 
 

 

 

  

https://dicionario.priberam.org/vigil%C3%A2ncia
https://dicionario.priberam.org/vigil%C3%A2ncia
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Avaliação da Sessão 

Nome 
Ficha 1 

% 
Ficha 2 

% Respostas cer-
tas em 8 

Respostas cer-
tas em 8 

A C 4 50 % 7 87,5 % 

C H  7 87,5 % 8 100 % 

D B 6 75 % 7 87,5 % 

D L 5 62,5 % 7 87,5 % 

D A 6 75 % 7 87,5 % 

E R 7 87,5 % 8 100 % 

F P 6 75 % 7 87,5 % 

J S 4 50% 7 87,5 % 

N C 6 75 % 7 87,5 % 

N M 7 87,5 % 8 100 % 

P C 6 75 % 8 100 % 

 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Em que medida a sessão formativa correspondeu às
suas expectativas

Em que medida a sessão formativa contribuiu para
aprofundar os seus conhecimentos e para a sua

valorização pessoal?

Em que medida o tempo utilizado para a
presentação do tema foi adequado

Em que medida os formadores utilizaram uma
linguagem clara e objectiva

Em que medida os meios auxiliares de ensino e a
metodologia utilizados foram adequados?

Os exemplos e casos práticos/atividades foram
adequados?

Avaliação da Sessão

TOTAL 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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ANEXOS 
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Anexo I - Autorização para realização do projeto 
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