
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 

UNIVERSIDADE DE ÉVORA  

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SÃO JOÃO DE DEUS 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DR LOPES DIAS 

 

 

Gerir para Melhor Cuidar – Promoção de 
estratégias de gestão de Stress nos Enfermeiros  

 

 

Helena Nunes Luzia 

Orientação: Professora Doutora Ana Maria Barros Pires 

 

                                          Mestrado em Enfermagem 

 Área de especialização: Enfermagem Comunitária e Saúde pública 

                                      Relatório de Estágio 

 

 

 

Beja, 2021 

   



 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA  

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SÃO JOÃO DE DEUS 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DR LOPES DIAS 

 

 

 

Gerir para Melhor Cuidar - Promoção de 
estratégias de gestão de Stress nos Enfermeiros  

 

 

Helena Nunes Luzia 

Orientação: Professora Ana Maria Barros Pires 

 

 

Mestrado em Enfermagem 

 Área de especialização: Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública 

                                      Relatório de Estágio 

 

 

Beja, 2021 

   



 

 

 

dez-21 | Página 2 

 

Gerir para Melhor Cuidar – Promoção de Estratégias de gestão de Stress nos Enfermeiros  

 

 

Gerir para Melhor Cuidar – Promoção de estratégias de gestão de Stress nos Enfermeiros 

 

Helena Nunes Luzia 

 

Relatório de Estágio especialmente elaborado para a obtenção do grau de Mestre e 
Especialização em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública 

 

 

Júri: 

 

Presidente: Doutora Ana Maria Grego Dias Sobral Canhestro 

Arguente: Doutora Ermelinda do Carmo Valente Caldeira 

Orientador: Doutora Ana Maria Barros Pires 

 

 

 

 

 

 

 

20 de dezembro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

dez-21 | Página 3 

 

Gerir para Melhor Cuidar – Promoção de Estratégias de gestão de Stress nos Enfermeiros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A maior recompensa para o trabalho do homem não é o que ele ganha 
com isso, mas o que ele se torna com isso”  

 

(John Ruskin) 

 



 

 

 

dez-21 | Página 4 

 

Gerir para Melhor Cuidar – Promoção de Estratégias de gestão de Stress nos Enfermeiros  

 

 

AGRADECIMENTOS 
 

 

Gostaria de agradecer a todos os que de alguma forma me auxiliaram na realização 

deste trabalho. 

 Gostaria assim de agradecer: À Professora Ana Maria Barros Pires pela disponibilidade 

e orientação durante os estágios e execução do relatório; 

À Enfermeira Carla Espada, pela disponibilidade e partilha de conhecimentos durante o 

estágio; 

À equipa multidisciplinar da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados por tão 

bem me terem recebido durante o estágio e em especial à equipa de Enfermagem, que 

sempre se mostrou disponível em colaborar com este projeto, num tempo tão exaustivo 

como este que vivenciamos atualmente; 

 À minha família, pela presença, compreensão, apoio e ajuda.  

A todos, o meu OBRIGADA! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

dez-21 | Página 5 

 

Gerir para Melhor Cuidar – Promoção de Estratégias de gestão de Stress nos Enfermeiros  

 

 

RESUMO 
 

O stress é uma resposta do organismo às exigências, problemas, constrangimentos e 

alterações que surgem no dia-a-dia. Inevitavelmente os Enfermeiros experienciam 

momentos de stress, sendo fulcral que adquiram estratégias que permitam a gestão eficaz 

do stress profissional. O diagnóstico de situação realizado revelou que os Enfermeiros 

apresentaram nível moderado de stress, sendo que as dimensões que mais contribuíram 

para o stress sentido foram: excesso de trabalho, carreira e remuneração e problemas 

familiares. Foi realizado um projeto de intervenção comunitária baseado na metodologia 

de planeamento em saúde “Gerir para Melhor Cuidar – Promoção de Estratégias de 

Gestão de Stress nos Enfermeiros”, tendo sido definidas estratégias de promoção da 

saúde, centradas na promoção de estratégias de coping focadas na emoção. De acordo 

com as avaliações realizadas verificou-se que as intervenções delineadas vão ao encontro 

das necessidades de saúde da população alvo, dando resposta aos objetivos traçados. 

Palavras-chave: Stress profissional; Enfermagem; Gestão; Promoção da Saúde; 

Estratégias de coping.
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ABSTRACT 
 

Stress is the body’s response to the demands, problems, constraints and daily 

changes. Nurses inevitably experience moments of stress, so it’s essencial that they 

adquire strategies to help manage stress. The diagnosis revealed that nurses present 

moderate levels of stress, the dimensions that most contributed to the stress were: 

overwork, career and remuneration, and family problems. A community intervention 

project based on health methodology was accomplished “Manage for better care - 

Promotion and Stress Management Strategies for Nurses” strategies for health promotion 

were defined, centered on promotion of copying strategies focused on emotion. 

According to the evolutions, it has been noted that the outlined interventions meet the 

health needs of the target population responding to the outlined objectives. 

 

Keywords: work stress; nursing; management; health promotion; coping strategies 
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INTRODUÇÃO 
 

No âmbito do Mestrado em Enfermagem em Associação – Área de Especialização 

em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública foi solicitada a realização do presente 

relatório, que reflete o trabalho realizado no primeiro estágio, que ocorreu de 22 de março 

e 30 de abril 2021, tendo a sua continuidade no estágio final, que ocorreu de 3 de maio 

2021 a 20 de agosto 2021, realizado numa Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 

do Sul de Portugal. Pretende-se com este relatório descrever e analisar as atividades e 

aprendizagens desenvolvidas.  

Durante o período de estágio foi elaborado um projeto de intervenção comunitária 

denominado “Gerir para Melhor Cuidar – Promoção de estratégias de gestão de stress nos 

Enfermeiros” que teve como finalidade capacitar os Enfermeiros de uma Unidade de 

Cuidados de Saúde Personalizados do Sul de Portugal para a utilização de estratégias de 

gestão de stress, com o intuito de gerir e diminuir os níveis de stress sentidos. 

A pertinência da realização deste projeto é justificada pelos problemas da população 

alvo identificados através do diagnóstico de situação e sustentado no Programa Nacional 

de Saúde Ocupacional da Direção Geral de Saúde [DGS] extensão 2018-2020. Este 

projeto seguiu as etapas da metodologia de planeamento em saúde.  

O Programa Nacional de Saúde Ocupacional da DGS extensão 2018-2020 refere que 

a Saúde Ocupacional tem como finalidade a prevenção dos riscos profissionais e a 

proteção e promoção da saúde do trabalhador, através da implementação de estratégias 

de identificação, avaliação e controlo dos riscos existentes no local de trabalho, ações de 

vigilância da saúde dos trabalhadores e de promoção da saúde no local de trabalho, 

visando alcançar elevada qualidade de vida no trabalho, níveis de conforto, saúde e bem 

estar físico e mental em todos os trabalhadores (DGS, 2018). A saúde mental, 

nomeadamente a prevenção do stress profissional, é uma das áreas de intervenção deste 

programa, defendendo a DGS (2018:6) que: 
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“os espaços de trabalho são considerados pela Organização Mundial de Saúde 
[OMS] como um dos locais prioritários para o desenvolvimento de ações de 
promoção da saúde, designadamente no âmbito das práticas de trabalho e de estilos 
de vida saudáveis como (…), a prevenção do stress profissional”.  
 

De acordo com o Regulamento de Exercício Profissional do Enfermeiro (2015), o 

exercício da atividade profissional da Enfermagem baseia-se em objetivos fundamentais, 

sendo um deles a promoção da saúde. Também o papel do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública é essencial na saúde ocupacional, sendo 

fundamental na promoção da capacitação dos Enfermeiros na gestão do stress. O 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública apresenta como 

competências específicas a avaliação do estado de saúde de determinado 

grupo/comunidade de acordo com a metodologia de planeamento em saúde, contribuindo 

para o processo de capacitação do grupo, agindo na promoção da saúde e influenciando 

mudanças de comportamento, proporcionando à população alvo a adoção de ferramentas 

adequadas que permitam a gestão do stress sentido a nível laboral.  

Imperatori & Giraldes (1993:23) definem planeamento em saúde como “a 

racionalização do uso de recursos com vista a atingir objetivos fixados, em ordem à 

redução de problemas de saúde considerados prioritários, e implicando a coordenação de 

esforços provenientes dos vários setores socioeconómicos”. Imperatori & Giraldes 

(1993), definiram a importância de planear, afirmando que é necessário utilizar os 

recursos existentes de forma eficiente, intervir na causa dos problemas evitando que 

reapareçam no futuro, definir prioridades, atuando nos problemas mais urgentes devendo 

ser evitadas intervenções isoladas, pois deve existir conhecimento das intervenções de 

outros setores no mesmo problema, conhecendo as infraestruturas existentes, que podem 

apoiar diversos equipamentos em simultâneo e conhecer os equipamentos disponíveis, de 

forma a utilizá-los de forma correta e racional.  

Por forma a elaborar este projeto adequadamente, importa conhecer o tema a tratar. 

Assim, o stress é caraterizado como: 

“uma resposta fisiológica e psicológica; como uma condição ambiental (externa), 
sua potencial indutora; e como um estímulo na transação/interação entre as 
exigências do meio, os recursos e as capacidades de resposta, resultante da avaliação 
que o indivíduo faz acerca das exigências externas e dos recursos necessários para 
lidarem com elas” (Gomes, 2008:16). 
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       Pode assim afirmar-se que o stress é uma reação induzida por situações que se 

vivenciam, que podem ter um significado positivo ou negativo, existindo diferentes tipos 

de stress.  

De acordo com Vaz Serra (2007) a profissão de Enfermagem é considerada uma 

profissão geradora de stress, por ser uma profissão com grande responsabilidade de tomar 

decisões determinantes na saúde dos utentes a quem se presta cuidados.  

O stress profissional ou ocupacional, é definido pela Agência Europeia para a 

Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA, 2018, s.p.), como:  

“um estado psicológico que reflete um processo de interação entre a pessoa e o seu 
ambiente. (…) O stress poderá ser deduzido a partir da existência de inter-relações 
problemáticas entre a pessoa e o ambiente, medido a nível de processos cognitivos e 
de reações emocionais que acompanham tais interações”.  
 

Neste sentido, o stress laboral verifica-se quando as exigências colocadas pelo 

ambiente de trabalho excedem a capacidade dos trabalhadores para as suportarem. 

A Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (EU-OSHA, 2018) 

demonstrou que cerca de metade dos trabalhadores europeus considera o stress como uma 

situação comum no local de trabalho, tendo apresentado o impacto negativo do stress no 

trabalho e alertado para os prejuízos e custos que acarretam na saúde do trabalhador e na 

produtividade da organização. 

A atual pandemia COVID-19 teve grande impacto na saúde física e mental dos 

profissionais de saúde, nomeadamente nos Enfermeiros, devido à grande pressão exercida 

sobre o grupo profissional, contribuindo para a prevalência de stress neste grupo.  O 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge [INSA] (INSA, 2020), realizou um 

estudo denominado “Saúde Mental em Tempos de Pandemia” que visou avaliar o impacto 

da pandemia COVID-19 na saúde mental e no bem-estar da população em geral e dos 

profissionais de saúde. De acordo com os resultados deste estudo, relativamente aos 

profissionais de saúde, aqueles que se encontram a prestar cuidados a utentes com Covid-

19 apresentam ansiedade moderada a grave (42%), sendo que este grupo apresenta 

também os níveis mais elevados de exaustão física e emocional (43%.)  

A enfermagem é uma profissão diariamente assoberbada por exigências, pressão 

laboral e novas situações às quais se deve adaptar.  De forma inevitável os enfermeiros 



 

 

 

dez-21 | Página 18 

 

Gerir para Melhor Cuidar – Promoção de Estratégias de gestão de Stress nos Enfermeiros  

 

 

acabam por experienciar momentos de elevado stress. Também os Enfermeiros desta 

UCSP do Sul de Portugal confirmaram este facto e, após reunião com os elementos da 

equipa de Enfermagem e realização de pesquisa bibliográfica, acordou-se realizar o 

diagnóstico de situação tendo como população alvo os Enfermeiros desta UCSP ativos na 

prestação de cuidados. 

 O grupo demonstrou a existência de alguns níveis de stress, situação agravada pela 

atual pandemia Covid-19, pois considerando o panorama atual, é expectável que se 

verifiquem níveis mais elevados de stress na equipa, devido à sobrecarga de trabalho, 

horários de trabalho mais longos, impossibilidade de gozo de férias e folgas, necessidade 

de utilização de equipamentos de proteção individual durante a jornada de trabalho, entre 

outros. A realização do diagnóstico de situação permitiu confirmar a suspeita existente e 

caraterizar o stress sentido pela população alvo.  

 Para realizar o diagnóstico de situação foi aplicado um questionário dividido em duas 

secções, a primeira secção foi da autoria da mestranda e serviu para obtenção dos dados 

sociodemográficos da população alvo e a segunda, o “Questionário de stress nos 

Profissionais de Saúde”, validado para a população portuguesa e autorizada a sua 

utilização pelo autor, avaliou o nível de stress e as dimensões que mais afetam o stress 

sentido pelos Enfermeiros. Encontra-se aqui inerente o papel fundamental do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública considerando que, de 

acordo com a sua formação, deverá ter a capacidade de participar na avaliação, tomada 

de decisão e identificação dos problemas da população, desenvolvendo projetos de 

intervenção comunitária que capacitem a sua população-alvo. 

O presente relatório encontra-se estruturado da seguinte forma: inicia-se com o a 

análise do contexto de estágio, que inclui a caracterização do ambiente de estágio e 

caracterização dos recursos materiais e humanos. O segundo capítulo apresenta a 

descrição e fundamentação do processo de aquisição de competências. O terceiro capítulo 

diz respeito à análise da população, caracterização da população alvo, forma de 

recrutamento da população alvo e identificação das necessidades específicas da 

população alvo. No capítulo seguinte, será apresentada a análise reflexiva dos objetivos, 

seguindo-se a análise reflexiva sobre as intervenções, que inclui a metodologia, 
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fundamentação das intervenções e estratégias acionadas, recursos materiais e humanos, 

contactos desenvolvidos e entidades envolvidas, estratégia orçamental e o cumprimento 

do cronograma. Segue-se a análise reflexiva sobre o processo de avaliação e controlo, a 

avaliação dos objetivos, implementação do projeto e descrição dos momentos de 

avaliação intermédia. O penúltimo capítulo diz respeito à análise reflexiva das 

competências mobilizadas e adquiridas e o último capítulo apresenta a conclusão do 

relatório.  

O relatório encontra-se redigido de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da 

Língua Portuguesa e as referências bibliográficas seguem as regras da Norma da 

American Psychological Association [APA] – 6ª edição.
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1. ANÁLISE DO CONTEXTO 
 

O presente capítulo tem como objetivo efetuar uma apresentação e contextualização 

do local onde foram realizados os dois estágios do Mestrado. Para efetuar o 

desenvolvimento do projeto, cumprindo as etapas de metodologia de planeamento em 

saúde é fulcral que se conheça bem o local e a comunidade onde se vai intervir. Neste 

sentido, apresenta-se de seguida uma caracterização geodemográfica do local de 

intervenção, da sua comunidade e recursos, bem como a caracterização da unidade 

funcional onde decorreram os estágios e a descrição e fundamentação do processo de 

aquisição de competências adquiridas durante estes estágios. 

 

 Caracterização do local de realização dos estágios  
 

Os estágios (Estágio em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública e Estágio 

Final) foram realizados numa Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados [UCSP] do 

Sul de Portugal. A UCSP encontra-se inserida no Agrupamento dos Centros de Saúde 

[ACES] que integra outras UCSP e Unidades de Cuidados na Comunidade [UCC] dos 

diversos concelhos do distrito, assim como a Unidade de Recursos Assistenciais 

Partilhados [URAP] e Unidade de Saúde Pública [USP]. Conforme descrito no decreto-

Lei n.º 28/2008 de 22 de fevereiro os ACES resultam de uma restruturação dos Cuidados 

de Saúde Primários e foram criados pelo Programa do XVII Governo Constitucional, que 

reconheceu os cuidados de saúde primários como o pilar central do sistema de saúde. Os 

ACES são serviços públicos de saúde com autonomia administrativa, constituídos por 

várias unidades funcionais, que agrupam um ou mais centros de saúde e que têm por 

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

área geográfica. Destas unidades funcionais constam as unidades de saúde familiar 

[USF], as unidades de cuidados de saúde personalizados, as unidades de cuidados na 

comunidade, as unidades de saúde pública e as unidades de recursos assistenciais 
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partilhados, podendo ainda existir outras unidades ou serviços que venham a ser 

considerados como necessários pelas administrações regionais de saúde. 

O ACES pertence à Unidade Local de Saúde, denominada Empresa Pública 

Empresarial [EPE], criada pelo Decreto-lei nº.183/2008, de 4 de setembro. As ULS têm 

como objetivo principal: 
“a prestação de cuidados de saúde primários, diferenciados e continuados à 
população, designadamente aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde e aos 
beneficiários dos subsistemas de saúde, ou de entidades externas que com ele 
contratualizem a prestação de cuidados de saúde e a todos os cidadãos em geral, bem 
como assegurar as atividades de saúde pública e os meios necessários ao exercício 
das competências da autoridade de saúde na área geográfica por ela abrangida “ 
(Artigo nº2, Dec. Lei 183/2008:6228). 
 

As UCSP, de acordo com o descrito no decreto-Lei n.º 28/2008 de 22 de fevereiro, 

têm o dever de garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população de 

determinada área geográfica, garantindo a acessibilidade, continuidade e globalidade dos 

mesmos. As UCSP têm um programa de ação, no qual deverão estar expressos os 

objetivos, os indicadores e as metas a atingir nas áreas de acessibilidade, desempenho 

assistencial, qualidade e eficiência. As UCSP, partilham a responsabilidade de prestação 

de cuidados aos utentes inscritos em cada ACES que pretendam receber cuidados de 

forma continuada com uma equipa de saúde de família.  

 As UCC são unidades funcionais do ACES cuja atuação é realizada na prestação de 

cuidados na comunidade com objetivos de prestar cuidados específicos a indivíduos, 

famílias e grupos através de intervenções no domicílio e comunidade. Atuam na 

prevenção, promoção e proteção da saúde, autonomia organizativa e técnica e são 

coordenadas por um enfermeiro (Ministério da Saúde, 2011).  

As USP constituem um observatório local de saúde na área geodemográfica do seu 

ACES. Elaboram planos no domínio da saúde publica, procedem à vigilância 

epidemiológica e gerem programas de âmbito populacional nos domínios da prevenção, 

promoção e proteção da saúde. As URAP são unidades que prestam cuidados partilhados 

nas várias UCSP. São compostas por assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, 

fisioterapeutas, técnicos de saúde oral, médicos e enfermeiros de várias especialidades 

que não a de medicina geral e familiar e saúde pública (Ministério da Saúde, 2011). 
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No que concerne à carteira de serviços desta UCSP onde foram realizados os estágios 

e a implementação do projeto, esta apresenta programas de vigilância de Saúde 

infantojuvenil, Saúde do adulto, Planeamento familiar, Saúde materna, consultas de 

vigilância de diabetes, hipertensão e visitação domiciliária. Todos os programas e 

consultas de vigilância são efetuadas pelas equipas de saúde constituídas por médico e 

Enfermeiro. Para além do referido anteriormente são prestados os seguintes cuidados de 

Enfermagem: consultas e tratamentos de enfermagem, vacinação, prestação de cuidados 

no domicílio a utentes dependentes e paliativos e consulta do pé diabético. São realizados 

rastreios de cancro do colo do útero e cancro de mama no âmbito das consultas de 

vigilância da Saúde da Mulher e retinopatia diabética no âmbito das consultas de 

vigilância de Diabetes. Existem ainda consultas de Saúde oral, Psicologia, Terapia da fala 

e Nutrição, assim como tratamentos de fisioterapia e atividades de saúde pública.  

Algumas das atividades da UCSP realizadas na sede são também realizadas nas 3 

extensões de saúde, procurando abranger o maior número de pessoas possível na 

prestação de cuidados. As atividades realizadas nas extensões de saúde são consultas de 

saúde de adulto, vigilância de diabetes, hipertensão e visitação domiciliária. 

O concelho onde se encontra esta UCSP situa-se numa região do Sul de Portugal, 

ocupa uma área de 458,4 km2 e encontra-se dividido em termos administrativos em quatro 

freguesias.                          

Relativamente à sua caracterização demográfica podemos verificar que, de acordo 

com os dados da PORDATA em 2019, o concelho apresentava uma população de 8266 

residentes. Em 2011, de acordo com os dados dos Censos (2011), o concelho apresentava 

uma população total de 9257 pessoas. Verifica-se aqui uma diminuição da população 

residente no concelho, tal como se verifica em todo o país.  Em 2019 a população em 

Portugal era de 10.286.264 e em 2011 era de 10.562.178 habitantes. Este panorama pode 

ser explicado com o aumento da população que escolhe sair de Portugal para emigrar para 

outros países, com o envelhecimento demográfico e com a diminuição de nascimentos. 

No que concerne à distribuição da população por faixa etária a PORDATA demonstra 

que em 2019 a taxa de jovens (idade inferior a 15 anos) no concelho era de 12% e o 
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Instituto Nacional de Estatística [INE] demonstra que em 2011 era de 11,6%, verificando-

se aumento da população jovem neste concelho.  

Quanto à natalidade, de acordo com a PORDATA em 2019, o concelho apresentou 

82 nascimentos e de acordo com o INE em 2011 o concelho apresentou 67 nascimentos. 

Em 2019 o concelho apresentou a maior taxa bruta de natalidade da região, com uma taxa 

de 9,9%, sendo que em 2011 esta taxa era de 7,3%. Este concelho apresentou também a 

segunda maior taxa de fecundidade geral do país, com 56%, sendo Lisboa o concelho 

com maior taxa, com 62,1% (PORDATA, 2019). De acordo com dados de anos anteriores 

verifica-se que esta é uma tendência crescente, pois em 2011 a taxa de fecundidade geral 

era de 37,9% (PORDATA, 2019). Este fenómeno pode ser explicado pela 

empregabilidade existente no concelho que facilita a fixação de jovens e a constituição 

de famílias.  

O índice de envelhecimento também aumentou. Em 2019 existiam 231 idosos por 

cada 100 jovens (PORDATA, 2019) e em 2011 existiam 208 idosos por cada 100 jovens 

(INE, 2011).  Na análise à percentagem de população idosa, verifica-se que aumentou de 

2011 para 2019, com valores de 24,2% (INE, 2011) e 27,8%, respetivamente 

(PORDATA, 2019). Verifica-se assim que o concelho apresenta tendencialmente uma 

população mais envelhecida, como acontece em todo o Alentejo, situação que pode ser 

explicada pelo aumento da esperança média de vida. Quanto à taxa de dependência total 

esta é de 2,8% em 2019 (PORDATA, 2019).  

Relativamente à mortalidade, de acordo com a PORDATA em 2019 houve 144 

óbitos, representando uma taxa bruta de mortalidade de 15,5%. Em 2011 houve 150 

óbitos, apresentando uma taxa bruta de mortalidade de 16% (INE, 2011). A taxa de 

mortalidade infantil em 2019 foi de 0% (PORDATA, 2019) e em 2011 foi de 0% (INE, 

2011).  

No que concerne ao nível de escolaridade em 2011, dos 9257 residentes no concelho, 

883 eram analfabetos, 3174 possuíam o 1º ciclo completo (4º ano de escolaridade), 916 

possuíam o 2º ciclo completo (6º ano de escolaridade) e 1586 tinha o 3º ciclo completo 

(9º ano de escolaridade). 1314 residentes tinham o ensino secundário completo, 909 

possuía ensino superior completo. Existia uma taxa de analfabetismo de 10,28% 
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(INE,2011). Relativamente a este indicador não existem resultados para o ano de 2019, 

pelo que não é possível efetuar uma comparação entre estas datas. 

No que se refere à população em idade ativa verifica-se que em 2019 esta taxa era 

mais baixa quando comparada com a taxa de 2011. Em 2019 a taxa era de 60,2% e em 

2011 era de 64,1%, situação verificada também em Portugal, que em 2019 apresentava 

uma taxa de 64,4% e em 2011 apresentava uma taxa de 66,1% (PORDATA, 2019).  

A taxa de desemprego neste concelho era em 2011 de 17,64% (INE, 2011). O setor 

primário empregava 3% da população, o setor secundário empregava 11,3% e o terciário 

22% da população (INE, 2011). Relativamente a esta taxa não existem até ao momento 

dados mais recentes. 

Relativamente à presença de população estrangeira no concelho esta também 

aumentou entre 2011 e 2019, explicada pela existência de emprego no sector da 

agricultura. Em 2019 existiam 125 residentes estrangeiros e em 2011 existiam 101 

residentes estrangeiros, demonstrando que a população estrangeira representava uma 

percentagem de 1,5% e 1,1% da totalidade de população residente nos referidos anos 

(PORDATA, 2019).  

Quanto à rede de serviços e equipamentos sociais, o concelho tem disponíveis vários 

recursos para as mais diversas áreas de intervenção. Assim, na área de intervenção da 

família e comunidade no geral existem serviços de atendimento e acompanhamento 

social, quer na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, quer na Câmara 

Municipal. Esta última disponibiliza alguns apoios como o cartão social, apoios sociais 

para melhorias habitacionais, loja social e banco de ajudas técnicas, unidade móvel de 

pequenas reparações domésticas e ainda ação social escolar (Câmara Municipal de 

Aljustrel, 2020).   

 Na área de intervenção da infância e juventude existe o infantário da Santa Casa da 

Misericórdia, o Centro de Apoio à pequena infância, o Centro de Ocupação de tempos 

livres e o Centro de ocupação de tempos livres da Associação de Solidariedade Social. 

Para além disso, a Câmara Municipal promove o projeto “Viva (…)”, que visa 

proporcionar a ocupação de tempos livres a crianças e jovens existindo duas vertentes 

distintas do programa, uma para crianças até aos 18 anos e outra para jovens adultos entre 
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os 18 e os 30 anos, sendo este último um projeto que tem como objetivo facultar 

ferramentas essenciais para a sua valorização formativa e profissional (Câmara Municipal 

de Aljustrel, 2020).   

No que concerne a crianças e jovens com deficiência e em situação de risco, a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens é uma instituição oficial não judiciária que 

tem como objetivo promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a 

situações de risco (Câmara Municipal de Aljustrel, 2020). 

O Agrupamento de Escolas tem, em todas as freguesias, Escolas Básicas de 1º ciclo 

e Jardim-de-infância sendo que apenas na sede de concelho existe oferta escolar a partir 

do 5º ano e até ao 12º ano.  

Para a população idosa e/ou dependente, em todas as freguesias existem Estruturas 

Residenciais para Idosos [ERPI] que fornecem apoio domiciliário e vertente de Centro de 

Dia. 
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 Caracterização dos recursos materiais e humanos 
 

No que se refere à estrutura física, a UCSP é um local amplo, acessível, bem 

sinalizado e de recente construção. Apresenta 1 biblioteca, 1 gabinete do Coordenador 

Clinico, 1 gabinete do Coordenador Técnico, 1 gabinete da Enfermeira chefe, 3 balcões 

de atendimento, 1 refeitório, 1 lavandaria, 1 vestiário feminino e 1 masculino, 1 sala de 

resíduos, 1 sala para limpeza e desinfeção de material clinico, 10 casas-de-banho, 1 

gabinete de fisioterapia e o respetivo ginásio, 3 salas de espera, 8 gabinetes de 

enfermagem, 5 gabinetes médicos, 1 sala de consulta do pé diabético, 1 sala de serviço 

de observação, 3 salas de tratamento, 1 sala para Higiene oral, 1 gabinete de Psicologia, 

1 gabinete partilhado pela Nutricionista e pela Terapeuta da Fala, 1 gabinete de apoio aos 

Cuidados Domiciliários, 1 sala de atendimento ao utente, 1 sala para realização de 

radiografias, 1 sala de reuniões, 1 farmácia, 2 salas de arrumação de material e 1 garagem 

onde se encontram as duas viaturas de que a UCSP dispõe, destinadas ao transporte das 

equipas de saúde para as extensões de saúde e para a realização de visitas domiciliárias.  

No que concerne aos recursos humanos da UCSP, esta é constituída por uma equipa 

multidisciplinar: 5 Médicos, 13 Enfermeiros, 6 Assistentes Operacionais, 9 

Administrativos e 1 Fisioterapeuta, sendo estes exclusivamente afetos à UCSP. A equipa 

é também constituída profissionais da URAP e USP, que partilham funções com outras 

UCSP: 1 Psicólogo, 1 Terapeuta da fala, 1 Assistente Social, 1 Técnico de Serviço 

Ambiental, 1 Nutricionista, 1 Higienista Oral e 1 Técnico de Radiologia.  Relativamente 

à equipa de Enfermagem, dos 13 enfermeiros, 1 é a Enfermeira Chefe, 4 são Especialistas 

em Enfermagem de Saúde Comunitária, 2 são Especialistas em Enfermagem de Saúde 

Infantil e Pediátrica, 1 é Especialista em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica e 5 

são Enfermeiros de Cuidados Gerais. Todos os enfermeiros têm um horário de 35 horas 

semanais. Verifica-se que a dotação de Enfermeiros é adequada, de acordo com a Ordem 

dos Enfermeiros o rácio adequado deverá ser 1 Enfermeiro/1550 utentes, sendo que nesta 

UCSP, de acordo com os cálculos efetuados o rácio é de 1 Enfermeiro/635 utentes. 
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Quanto ao horário de funcionamento a UCSP encontra-se aberta das 8h às 20h 

durante a semana e das 8h às 13h aos fins-de-semana e feriados, com as consultas de 

recurso. 

Todos os Enfermeiros prestam cuidados na sede, sendo que 3 prestam também 

cuidados nas extensões de saúde e 2 prestam cuidados ao domicílio. As equipas de saúde 

são constituídas por médico, enfermeiro e administrativo. 

O funcionamento da UCSP sofreu algumas alterações com a pandemia Covid-19. 

Temporariamente, tal como em outros locais do nosso país, as extensões de saúde foram 

encerradas, permanecendo apenas a sede aberta, para serviços essenciais. Algumas 

consultas de vigilância foram temporariamente suspensas, como as de diabetes e 

hipertensão. A equipa de Enfermagem diminuiu a sua prestação de cuidados em termos 

de consultas de vigilância, tendo sido grande parte do seu tempo ocupado com cuidados 

inerentes à Covid-19, como realização de testes (na comunidade e nos Centros de 

Atendimento de Doentes Respiratórios), prestação de cuidados na equipa de apoio de 

retaguarda no hospital de campanha da Base Aérea e vacinação. 

 Em termos físicos também houve necessidade de reorganizar a estrutura da UCSP, 

sendo o serviço dividido em três áreas: área limpa, onde são realizadas as consultas de 

saúde infantil, saúde materna, planeamento familiar, fisioterapia e dos recursos 

partilhados, uma área intermédia, onde são realizadas as consultas de adultos,  consultas 

de recurso e sala de tratamentos e uma área de cuidados respiratórios, reservada 

exclusivamente a situações de doença respiratória e suspeitas de Covid. Atualmente, a 

área de cuidados respiratórios é utilizada para a vacinação Covid. 
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2. DESCRIÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DO PROCESSO DE 

AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS  
 

Os Cuidados de Saúde Primários [CSP] são, segundo a OMS (2021), serviços 

essenciais na saúde do individuo, família e comunidade, através da prestação de cuidados 

promotores de saúde, protetores, preventivos, curativos, de reabilitação e paliativos, 

durante todo o ciclo de vida, sendo considerados os cuidados de maior proximidade com 

os utentes. De acordo com a OMS (1978) “os CSP são o primeiro nível de contacto com 

o sistema nacional de saúde para os indivíduos, as famílias e a comunidade, trazendo os 

cuidados de saúde tão próximo quanto possível para os locais onde as pessoas vivem e 

trabalham” (Ordem dos Enfermeiros, 2008:1).   

De forma a prestar cuidados de Enfermagem com a melhor qualidade possível é 

importante que o Enfermeiro procure adquirir mais conhecimentos, quer através de novas 

vivências e experiências profissionais quer através da frequência de formações, com o 

objetivo de aumentar a sua capacidade de resposta às necessidades da população. A 

Ordem dos Enfermeiros, no Regulamento de Competências Comuns do Enfermeiro 

Especialista (Ordem dos Enfermeiros, 2019:4774), afirma que “os cuidados de saúde e, 

consequentemente, os cuidados de Enfermagem, assumem hoje uma maior importância e 

exigência técnica e científica, sendo a diferenciação e a especialização, cada vez mais, 

uma realidade que abrange a generalidade dos profissionais de saúde”. 

De acordo com o Regulamento de Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 

(Ordem dos Enfermeiros, 2019:4774), é considerado Enfermeiro Especialista “aquele a 

quem se reconhece competência científica, técnica e humana para prestar cuidados de 

enfermagem especializados nas áreas de especialidade em enfermagem, e que viu ser-lhe 

atribuído o título de Enfermeiro Especialista numa das especialidades em enfermagem”. 
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A especialização permite aprimorar e melhorar os conhecimentos já adquiridos e 

promover a aquisição de novas competências e aprendizagens.  

O Enfermeiro Especialista possui competências que são comuns a todas as áreas de 

especialidade (OE, 2019:4745): 
“são as competências, partilhadas por todos os enfermeiros especialistas, 
independentemente da sua área de especialidade, demonstradas através da sua 
elevada capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados e, ainda, através 
de um suporte efetivo ao exercício profissional especializado no âmbito da formação, 
investigação e assessoria” 

 
e competências especificas da sua área de especialidade: 

 
“são as competências que decorrem das respostas humanas aos processos 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 necessidades de saúde das pessoas” (OE, 2019:4745).  
 

Deste modo, por forma a desenvolver este projeto, é inerente que sejam aplicadas e 

mobilizadas as competências de Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e 

de Saúde Pública, de acordo com o Regulamento de Competências descrito pela Ordem 

dos Enfermeiros. O Regulamento n.º 428/2018 da Ordem dos Enfermeiros (2018:19354) 

refere que o Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública:  

- “Estabelece com base na metodologia do Planeamento em Saúde, a avaliação 
do estado de saúde de uma comunidade: procede à elaboração do diagnóstico de 
saúde de uma comunidade, estabelece as prioridades em saúde de uma comunidade 
e formula objetivos e estratégias face à priorização das necessidades em saúde 
estabelecidas, estabelece programas e projetos de intervenção com vista à resolução 
dos problemas identificados e avalia programas e projetos de intervenção com vista 
à resolução dos problemas identificados; 

- Contribui para o processo de capacitação de grupos e comunidades: promove 
a capacitação de grupos e comunidades com vista à consecução de projetos de saúde 
coletivos, lidera processos comunitários com vista à capacitação de grupos e 
comunidades na consecução de projetos de saúde e ao exercício da cidadania e 
integra, nos processos de mobilização e participação comunitária, conhecimentos de 
diferentes disciplinas e procede à gestão da informação em saúde aos grupos e 
comunidade: 

-Integra a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito comunitário e na 
consecução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde: participa na coordenação, 
promoção implementação e monitorização das atividades constantes dos Programas 
de Saúde conducentes aos objetivos do Plano Nacional de Saúde; 
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- Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico: 
procede à vigilância epidemiológica dos fenómenos de saúde -doença que ocorrem 
numa determinada área geodemografia.” 

 
Estas competências são fulcrais e a base para a realização de um projeto de 

intervenção comunitária e são o suporte para a execução de intervenções que objetivem 

a promoção da saúde, prevenção da doença e melhoria da qualidade de vida da população. 
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3. ANÁLISE DA POPULAÇÃO  
 

Neste capítulo será efetuada a análise da população alvo do projeto. Apresentar-se-á 

a sua caracterização, as suas necessidades e cuidados específicos.  Importa antes de iniciar 

o capítulo compreender a definição de população alvo e amostra.  De acordo com Fortin 

et al (2009), população é definida como “um conjunto de indivíduos que possuem 

caraterísticas comuns, definida por um conjunto de critérios. A população alvo é 

constituída pelos elementos que satisfazem os critérios de seleção definidos 

antecipadamente (…) e que permitam fazer generalizações” (Fortin et al, 2009:202). A 

amostra é “um subconjunto da população (…) deve ser representativa da população 

visada, isto é, as caraterísticas da população devem estar presentes na amostra” (Fortin et 

al, 2009:202). 

A população alvo deste projeto é constituída pelos 11 Enfermeiros da UCSP a prestar 

cuidados no momento da realização do diagnóstico de situação. Excluíram-se os dois 

Enfermeiros que no momento se encontravam ausentes do serviço.  

 

 

3.1 Seleção da população alvo 
 

É sabido que existem profissões que são propicias a ser mais afetadas pelo stress, 

mais precisamente aquelas profissões que apresentam maior exigência, mais pressão e 

responsabilidade. Em tempos ditos normais, as profissões da área da saúde são 

assoberbadas por grandes pressões e exigências, situação grandemente agravada pela 

pandemia Covid-19. A literatura demonstra que os Enfermeiros estão sujeitos a elevados 

níveis de stress e em particular no período de pandemia que se está a viver. Após a 

realização de uma reunião com os profissionais de saúde da UCSP ficou decidido que se 
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abordaria a temática do stress nestes profissionais, nomeadamente nos Enfermeiros, que 

foram quem mais demonstrou necessidade e interesse de serem alvo deste projeto.  

 

3.2 Caraterização da população alvo 
 

No que se refere à caraterização da população alvo, os dados recolhidos foram 

analisados com o programa informático Statistical Package for the Social Sciences 

[SPSS], versão 24. Foi possível obter os seguintes dados a partir da análise dos 

questionários aplicados: Quanto ao género verifica-se que a maioria é do sexo feminino 

(10). A nível nacional verifica-se a mesma tendência. De acordo com os dados estatísticos 

da Ordem dos Enfermeiros (2020), em 31 de dezembro de 2020 existiam 78 117 

Enfermeiros registados em Portugal, sendo que 64 292 eram do sexo feminino e 13 825 

eram do sexo masculino. A secção regional do Sul apresentava na mesma data 30 931 

Enfermeiros registados, sendo 25 505 do sexo feminino e 5426 do sexo masculino. No 

distrito existiam 950 Enfermeiros registados, sendo 764 elementos do sexo feminino e 

186 do sexo masculino.  

 No que concerne à faixa etária a maior parte dos participantes tem idades 

compreendidas entre os 40 e 50 anos (4), seguindo-se entre 30 e 40 anos (3), de seguida 

a faixa etária entre 50 e 60 anos (2) e mais de 60 anos (2).  
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Quanto ao tempo de exercício profissional, 4 elementos da população apresentam 

entre 10 e 20 anos de serviço, 4 elementos apresentam entre 20 e 30 anos de serviço, 2 

elementos entre 30 e 40 anos de serviço e 1 elemento entre 0 e 10 anos de serviço, 

significando que a maioria da população-alvo possui vasta experiência profissional.  

É possível verificar que a maior parte dos Enfermeiros desta UCSP tem idade 

superior a 40 anos (8), e que a maioria apresenta mais de 20 anos de serviço (7). Estes 

dados podem demonstrar que estes Enfermeiros já têm alguns anos de experiência 

profissional situação que, aliada à idade, pode ter impacto na gestão do stress, pois com 

a evolução da idade e vivências associadas à experiência profissional é expectável que 

apresentem mais cansaço, menos paciência e consequentemente menos capacidade de 

gestão do stress profissional.  

 

 

 

 

entre 30 e 
40 anos; 3

entre 40 e 
50 anos; 4

entre 50 e 
60 anos; 2

60 ou mais 
anos; 2

Gráfico 1 - Distribuição da população alvo por faixa etária 
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Fonte: elaborado pelo autor 
 

 

Relativamente à escolaridade 7 dos inquiridos têm pós-licenciatura/mestrado e 4 têm 

licenciatura. No que concerne aos dados a nível nacional é possível verificar que, da 

totalidade de Enfermeiros registados no fim de 2020, 21 061 eram Especialistas, sendo 

que destes, 3140 eram Especialistas em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública e 

destes 1147 encontravam-se registados na secção regional do sul da Ordem dos 

Enfermeiros (O.E., 2020). Constata-se que os Enfermeiros procuraram adquirir 

conhecimentos e especialização, sendo que a realização de uma Especialização/Mestrado, 

já enquanto profissional, causa mais cansaço e possivelmente menor capacidade de gestão 

de stress. 

 No que concerne à acumulação de funções 6 elementos exercem funções noutro local 

de trabalho e 5 exercem funções apenas nesta UCSP. Os Enfermeiros trabalham 

habitualmente muitas horas seguidas, sendo esta uma profissão de grande pressão e 

responsabilidade, situação que foi agravada pela pandemia, pois na atualidade grande 

parte dos Enfermeiros trabalha cerca de 12 horas por dia, por vezes sem folgas. Exercer 

funções em mais do que um local de trabalho na procura de melhores condições 

0 - 10 anos; 1

10 - 20 anos; 
4

20 - 30 anos; 
4

30 - 40 anos; 
2

Gráfico 2- Distribuição da população alvo por anos de serviço 
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económicas pode ser fator desencadeante de cansaço, potencial indutor de stress e 

consequentemente existe menor capacidade de gestão do stress sentido.  

 

3.3. Cuidados e necessidades especificas da população alvo 
 

A primeira etapa da metodologia de planeamento em saúde, o diagnóstico de 

situação, possibilita a identificação dos problemas e necessidades da população alvo. 

Importa antes de mais, compreender os conceitos de problema e necessidade. A 

compreensão destes dois conceitos auxiliará na perceção dos problemas e necessidades 

de saúde da população alvo e na identificação das prioridades e dos objetivos a atingir. 

Problema de saúde é definido por Tavares (1990:51) como “um estado de saúde julgado 

deficiente pelo indivíduo, pelo médico ou pela coletividade”. Necessidade “exprime a 

diferença entre o estado atual e aquele que se pretende atingir. Representa o necessário 

para remediar o problema identificado” (Tavares, 1990:51). 

O diagnóstico de situação deve corresponder às necessidades de saúde de uma 

população. Segundo Imperatori & Giraldes (1993: 43) “só a partir da definição do 

diagnóstico é que será possível começar a atuação”. 

Por forma a avaliar as necessidades dos Enfermeiros da UCSP foi efetuada 

inicialmente uma conversa informal para investigar as necessidades sentidas. 

Considerando que atualmente os Enfermeiros tinham probabilidade de sentir níveis de 

stress mais elevados devido à sobrecarga de trabalho e pressão sentida pela pandemia 

Covid-19, optou-se por trabalhar esta temática.  

A existência de uma situação que gera alterações emocionais no individuo ocorrendo 

alteração e o seu desequilíbrio pode ser considerado como um fator stressor.   

Malagris & Fiorito (2006) referem que não é possível o individuo viver sem stress, 

na medida em que o stress é o que lhe permite reagir às situações impostas no dia-a-dia. 

Assim, o conceito o stress é uma resposta do nosso organismo às exigências, problemas, 

constrangimentos e alterações que surgem, quer a nível pessoal, quer a nível laboral, 

sendo o stress profissional o tema tratado neste trabalho.  



 

 

 

dez-21 | Página 36 

 

Gerir para Melhor Cuidar – Promoção de Estratégias de gestão de Stress nos Enfermeiros  

 

 

De acordo com Uva et al (2019) o stress configura, quase sempre, uma situação de 

desarmonia entre as necessidades do indivíduo e as exigências do trabalho. 

 Humberto et al (2021), referiram que stress é considerado um fenómeno que pode 

ocorrer em qualquer profissão, sendo caraterizado como uma incompatibilidade entre o 

individuo e o meio laboral, ou seja, quando o trabalhador perceciona que as exigências 

do meio laboral excedem à sua capacidade. 

Gomes (2008), autor do questionário aplicado neste projeto, afirmou que existem 

diversos tipos de stress, evidenciando o eustress e o distress. O eustress é o stress positivo, 

relacionado com fatores que causam prazer, sendo caraterizado por uma resposta positiva 

aos acontecimentos (Gomes, 2008).  Este é o nível de stress ideal, pois a pressão que 

exerce na pessoa é a suficiente para a estimular a reagir de forma positiva. O distress 

refere-se a mau stress, ou seja, a respostas negativas do indivíduo a fatores stressores. O 

distress acontece quando o individuo apresenta dificuldade de adaptação ao meio, ou a 

determinada situação, desencadeando sentimentos desagradáveis e negativos, causando 

alteração no seu bem-estar e na sua saúde física e mental.  

O stress pode ser classificado quanto à duração podendo ser crónico ou agudo. O 

stress agudo relaciona-se com uma situação que é limitada no tempo e o stress crónico 

relaciona-se com situações repetidas e próximas no tempo (Gomes, 2008).  

Sempre que alguém é exposto a situações de stress ocorre uma resposta no 

organismo, influenciando emoções, comportamentos e mecanismos biológicos e 

cognitivos. Todos estes fatores interagem entre si e demonstram ser mais acentuados, 

quanto maior a exposição ao fator desencadeante de stress (Gonçalves, 2013). 

A perspetiva de stress pode ser caraterizada de três formas: como resposta fisiológica 

e psicológica, como resposta/estímulo ou numa perspetiva transacional.  

Hans Selye foi um dos primeiros autores a pesquisar mais aprofundadamente o 

problema do stress, em 1930, considerando-o uma resposta fisiológica e psicológica, 

intitulando o stress como “Síndrome geral de adaptação” (Humberto et al, 2021). As 

exigências e determinados acontecimentos do dia-a-dia provocam manifestações 

contributivas para a adaptação da pessoa ao stress. Esta síndrome apresenta três fases: 

reação de alarme, fase de resistência e fase de exaustão. Na fase de reação de alarme, 
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existe uma resposta fisiológica ao agente estimulante de stress e consequentemente um 

aumento de adrenalina e noradrenalina, fazendo com que o comportamento do individuo 

exposto ao stress seja de fuga. A fase de resistência ocorre quando o estímulo persiste e 

o organismo tem de recuperar, caso não recupere passa à fase seguinte, a fase de exaustão. 

Nesta fase, a energia adaptativa esgota-se contribuindo para o aparecimento de doenças 

associadas ao stress (Humberto et al, 2021).  

O modelo de stress como resposta ou estímulo é classificado de “Teoria mecanicista”. 

Esta teoria defende que os agentes stressores são os componentes fisiológicos ou do 

ambiente externo. A abordagem ao stress enquanto “resposta” é focada nas respostas 

físicas ao stress, como alterações hormonais, sudorese excessiva, palpitações, entre 

outras, respostas psicológicas como angústia ou depressão e/ou respostas biológicas, 

como por exemplo, distúrbios gastrointestinais.  A abordagem ao stress enquanto 

estímulo carateriza-se por respostas exclusivamente de ordem física, como por exemplo 

a dor, de ordem emocional como alegria, medo, entre outros ou de ordem sensorial, como 

sensação de frio, calor ou agitação (Pantaleão & Veiga, 2019). 

O modelo transacional de Lazarus e Folkman defende que uma situação de stress é 

causada através da interação do individuo com o meio e da avaliação que o individuo faz 

dessa situação. Neste modelo existem três fases de avaliação cognitiva da situação: 

avaliação primária, secundária e reavaliação. Na avaliação primária, o individuo realiza 

a tentativa de compreender se a situação ocorrida é benéfica ou prejudicial para si mesmo, 

elaborando “um plano de ação”. Na avaliação secundária, o individuo procura formas de 

reagir à situação, verificando os recursos disponíveis, de forma a evitar possíveis 

consequências. A fase de reavaliação, consiste na fase em que o individuo avalia os 

recursos disponíveis, de forma a prever as possibilidades existentes. Nesta fase, caso os 

seus recursos sejam escassos, o individuo pode entrar em stress, ou seja, determinado 

evento é considerado stressante, caso o individuo sinta que tem recursos insuficientes para 

o superar. Assim, a avaliação cognitiva depende sempre dos recursos, conhecimento e 

aptidões de cada pessoa, que são adquiridos ao longo do ciclo de vida, de acordo com as 

suas vivências e aprendizagens, retratando o modelo de uma forma bio-psico-social (Dias 

& Ribeiro, 2019).  
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A ocorrência de stress pode apresentar consequências quer para os trabalhadores, 

quer para os empregadores. A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho 

(2018) reconheceu que o stress no trabalho apresenta consequências indesejáveis para a 

saúde dos trabalhadores, bem como para as empresas em que trabalham, tendo por este 

motivo realizado um relatório para avaliação deste problema. Este relatório revelou que 

cerca de 41 milhões de trabalhadores da União Europeia sejam afetados pelo stress 

laboral, por ano, verificando-se que são perdidos cerca de 600 milhões de dias de trabalho 

devido a doenças relacionadas com o trabalho.  

A Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (2018) demonstrou que 

cerca de metade dos trabalhadores europeus considera o stress como uma situação comum 

no local de trabalho, tendo demonstrado o impacto negativo do stress no trabalho e 

alertado para os prejuízos e custos que acarretam na saúde do trabalhador e na 

produtividade da organização. 

Os custos causados pelo stress ocupacional, caraterizados por quebras na produção, 

diminuição da capacidade produtiva dos trabalhadores, custos relacionados com a 

medicina ocupacional, greves, absentismo, entre outros demonstram ser elevados.  

De acordo com um estudo de Marôco et al (2016) sobre os níveis de burnout, 

realizado com médicos e enfermeiros portugueses provenientes de todos os distritos do 

país, entre 2011 e 2013, 21,6% dos profissionais de saúde apresentaram burnout 

moderado e 47,8% burnout elevado.  

A prestação de cuidados de Enfermagem, constitui uma prática profissional cada vez 

mais exigente no que concerne à qualidade do desempenho profissional. Segundo Martins 

(2003), a evolução técnica e conhecimento científico contribuiu para que os enfermeiros 

passassem a acumular diversos papéis como: o de gestor da unidade de cuidados, o de 

apoio ao utente e família e o de colaborador no trabalho do médico. Este facto é causador 

de stress nos Enfermeiros, no sentido em que estes têm que ter capacidade de resposta a 

todos estes papéis e ao cumprimento dos objetivos propostos pela instituição.  

O trabalho de Enfermagem é considerado desgastante, devido aos aspetos 

operacionais do trabalho e às exigências da responsabilidade para com os utentes a quem 

prestam cuidados. 
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Gomes & Silva (2009) referem que existem efeitos negativos do stress na saúde e 

bem-estar dos profissionais, em termos de baixa satisfação, queixas físicas e psicológicas 

e absentismo. Estes fatores podem influenciar negativamente a qualidade dos cuidados 

prestados e ter impacto na saúde dos utentes. É importante que se mantenha um ambiente 

de trabalho calmo e sem stress, pois é incompatível a existência de cuidados de qualidade 

se os Enfermeiros não conseguirem exercer a sua profissão num ambiente positivo.  

O stress ocupacional pode gerar consequências a nível individual e organizacional. 

De acordo com Humberto (2021) a nível individual o stress pode causar: baixa-

motivação, insatisfação, absentismo, alienação, baixa-produtividade, aumento de 

consumo de álcool e de uso de substâncias psicoativas, hipertensão, taquicardia, insónias, 

depressão, ansiedade, agressividade/passividade, impulsividade e baixa autoestima. A 

nível organizacional podem ocorrer: diminuição da produtividade, alterações no 

relacionamento interpessoal com colegas e utentes, aumento de custos a nível da saúde 

ocupacional, aumento de baixas médicas e aumento de custos com substituições de 

trabalhadores ausentes.   

De acordo com Gomes (2009), autor do questionário utilizado neste projeto, existem 

determinadas dimensões do stress que contribuem para o aumento dos níveis de stress 

nos Enfermeiros, nomeadamente: relação com os utentes, relação com chefias, relação 

com colegas, excesso de trabalho, carreira e remuneração, problemas familiares e 

condições de trabalho.  

Gomes (2009) afirma que lidar diariamente com a responsabilidade de prestar 

cuidados aos utentes e a possibilidade de poder cometer erros que prejudiquem a sua 

saúde causa pressão e stress aos profissionais. Também Pereira (2016:16) corrobora esta 

afirmação, referindo: 

“considera-se a enfermagem como profissão stressante, devido à responsabilidade 
pela vida das pessoas e proximidade com os doentes em que o sofrimento é quase 
inevitável, exigindo dedicação no desempenho das suas funções, aumentando a 
probabilidade de ocorrência de desgastes físicos e psicológicos”. 
 

Gomes (2009) afirma que o excesso de trabalho relacionado com a carga de trabalho 

e o número de horas de serviço a realizar é outro dos fatores causadores de stress. É sabido 

que os enfermeiros são muitas vezes sobrecarregados com horas excessivas de trabalho e 
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falta de tempo para realizar as tarefas, situações que contribuem para o aumento de stress. 

A DGS através do Guia Técnico “Vigilância da saúde dos trabalhadores expostos a fatores 

de risco psicossocial no local de trabalho” (2021), também corrobora o relatado, referindo 

neste documento que a intensidade, ritmo e sobrecarga de trabalho são fatores de risco 

para a ocorrência de alterações psicossociais nos trabalhadores.   

A carreira e remuneração, segundo Gomes (2009), também são fatores causadores de 

stress, pois as diminutas perspetivas de progressão de carreira e os baixos salários 

desmotivam e stressam os enfermeiros. Gomes (2009:286), num estudo sobre stress 

profissional realizado com enfermeiros e médicos de hospitais e centros de saúde do Norte 

de Portugal afirmam “o vínculo profissional apontou, como seria de esperar, maiores 

problemas em três das dimensões de stress por parte dos profissionais temporários, 

nomeadamente nas questões relacionadas com a carreira profissional, com o excesso de 

trabalho e com a remuneração auferida”. A DGS (2021) refere que a instabilidade laboral 

e contratos de trabalho precários são fatores de risco para a ocorrência de alterações 

psicossociais. 

As relações mantidas com os colegas de trabalho e com os seus superiores 

hierárquicos também são fonte causadora de stress. A DGS (2021) afirma que os conflitos 

laborais com os pares ou chefias podem ser fatores de risco psicossocial, pois durante a 

atividade profissional poderá existir grande pressão por parte das chefias ou discórdias 

ou desentendimentos com os colegas de trabalho. Também os problemas familiares, são 

fonte de stress nos Enfermeiros, sendo que a existência de instabilidade de relações 

familiares e conjugais, conflitos com pessoas significativas e dificuldade em separar os 

problemas pessoais e familiares de problemas laborais, deixando que uns afetem os 

outros, são fatores preponderantes no desencadear de stress. A dificuldade em ter o tempo 

que se gostaria para dedicar à família, amigos e outras pessoas significativas é também 

um fator preponderante na existência de stress nos Enfermeiros. A exigente carreira e o 

excesso de trabalho impedem que exista a disponibilidade desejada para poder passar 

mais tempo com a família, comprometendo por vezes as relações significativas. Santos e 

Teixeira (2009) e Rainho, Pimenta, Antunes & Monteiro (2015) distinguem os fatores 

indutores de stress, nomeadamente o relacionamento familiar, problemas económicos e 
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distância do local de trabalho. Também a DGS (2021) corrobora esta afirmação referindo 

que a realização da atividade profissional pode interferir negativamente com a vida 

familiar, social e individual do trabalhador, na medida em que o número excessivo de 

horas que trabalha e a possibilidade de ser contactado fora do horário de trabalho poderão 

causar conflitos na sua vida pessoal.  

Para além da importância de se compreender as dimensões de stress e os níveis de 

stress que os Enfermeiros apresentam é importante conseguir criar ferramentas e 

intervenções que auxiliem na gestão do stress, ou seja, estratégias de coping.  

Neste sentido, Souza et al (2018), definem estratégias de coping como estratégias 

utilizadas pelo indivíduo, de ordem cognitiva, comportamental ou emocional, para 

controlar situações de stress e manter a integridade mental e física. São consideradas a 

forma como o indivíduo lida com o stress, minimizando os efeitos deste no organismo, 

visando o bem-estar físico e emocional. Estas autoras referem que as estratégias de coping 

podem ser divididas em duas categorias: estratégias focadas na emoção e estratégias 

focadas no problema. As estratégias focadas na emoção consistem na adoção de métodos 

de controlo das emoções desencadeadas pelo evento stressante, as estratégias focadas no 

problema referem-se à procura da resolução do problema causador de stress. Dentro das 

estratégias focadas na emoção, estas são divididas nos seguintes subpontos: 

Distanciamento: são efetuados esforços que visem o afastamento da situação ou de uma 

visão da mesma mais positiva; fuga-evitamento: são efetuados esforços no sentido de 

evitar o problema; autocontrolo: são efetuados esforços no sentido de dominar os 

sentimentos e as ações; aceitação da responsabilidade: é reconhecido o papel do próprio 

em relação ao problema, com o objetivo de melhorar ou corrigir a situação; procura de 

apoio social: são efetuadas diligências no sentido de procurar apoio; reavaliação positiva: 

são efetuados esforços para criar um significado positivo. 

Conforme defende Humberto et al (2021:4) “o coping é constituído por esforços 

cognitivos e comportamentais desenvolvidos pela pessoa, para gerir (reduzir, minimizar, 

dominar ou tolerar) as exigências internas e externas das transações pessoais que são 

avaliadas como excedendo aos recursos que a pessoa dispõe”.  
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Neste sentido, coping é entendido como um processo de adaptação que contribui para 

a gestão de situações de stress vivenciadas.  

A saúde mental, nomeadamente a prevenção do stress profissional, é uma das áreas 

de intervenção do Programa Nacional de Saúde Ocupacional da DGS extensão 2018-

2020. Este Programa refere que a Saúde Ocupacional tem como finalidade a prevenção 

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

implementação de estratégias de identificação, avaliação e controlo dos riscos existentes 

no local de trabalho, ações de vigilância da saúde dos trabalhadores e de promoção da 

saúde no local de trabalho, visando alcançar elevada qualidade de vida no trabalho, níveis 

de conforto, saúde e bem estar físico e mental em todos os trabalhadores (DGS, 2018). 

Este Plano encontra-se em consonância com o Plano Nacional de Saúde 2020, 

contribuindo para auxiliar a alcançar alguns dos objetivos deste último, através dos eixos 

estratégicos: Politicas Saudáveis, visando a proteção e promoção da saúde, contribuindo 

para a criação de ambientes de trabalho saudáveis, fomentando a adoção de estilos de vida 

mais saudáveis por parte dos trabalhadores; através do Eixo Cidadania em Saúde, que 

visa incrementar a literacia em saúde e capacitar os trabalhadores sobre os riscos 

profissionais e através do Eixo Equidade e Acesso aos Cuidados de Saúde, enfatizando 

que ao serem disponibilizados Serviços de Saúde do Trabalho adequados contribui-se 

para a obtenção de ganhos em saúde. Neste sentido, considerando que esta é uma 

problemática cada vez mais atual, é emergente atuar, fornecendo estratégias aos 

Enfermeiros, para que possam gerir de forma eficaz o stress sentido.  

Após a realização da primeira etapa da metodologia de planeamento em saúde, é 

efetuada a definição de prioridades. Como referem Imperatori & Giraldes (1993), depois 

de se identificarem os problemas de saúde, os mesmos devem ser hierarquizados, de 

forma a definir prioridades. Para tal, é necessário ter em atenção alguns aspetos, 

considerando duas dimensões relacionadas com o tempo e recursos. No que se refere à 

primeira dimensão, esta encontra-se relacionada com a satisfação das necessidades, 

devendo considerar-se a frequência com que as mesmas ocorrem e a importância de as 

satisfazer quer no presente como no futuro. A segunda dimensão relaciona-se com a 

impossibilidade de satisfazer todas as necessidades do grupo, devendo estabelecer-se 
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prioridades relativamente aqueles que mais precisam deste projeto (Imperatori & 

Giraldes, 1993). Inicialmente surgiu a ideia de intervir com todas as classes profissionais 

desta UCSP, no entanto após pesquisa bibliográfica e pelo facto do grupo dos Enfermeiros 

ser aquele que demonstrou mais necessidade em participar neste projeto, optou-se por 

este grupo profissional. Foi possível incluir todos os Enfermeiros por serem um grupo 

pequeno e as necessidades de os elementos convergirem. Imperatori & Giraldes (1993) 

afirmam que deve também ter-se em conta o horizonte do plano e a área de programação. 

O horizonte do plano refere-se ao tempo limite para o qual se prevê a intervenção. A área 

de programação relaciona-se com prioridades nacionais, regionais, distritais, concelhias. 

No que concerne ao horizonte do plano, este projeto inicia-se em março de 2021, durante 

o primeiro estágio, tendo continuidade no estágio final, colmatando em outubro de 2021.  

Quanto à área de programação, este projeto foi direcionado para todos os Enfermeiros da 

UCSP, ativos na prestação de cuidados, considerando as necessidades dos mesmos. 

De forma a identificar os problemas e necessidades de uma população alvo, existem 

alguns métodos disponíveis. Os métodos mais utilizados são a entrevista, o questionário, 

cadeias de valores, entre outros (Ruivo et al, 2010). Neste caso foi utilizado o 

questionário. 

Após a aplicação e análise dos dados obtidos nos questionários foi possível 

compreender os níveis de stress sentidos e as dimensões que mais contribuem para o stress 

dos Enfermeiros da UCSP. De acordo com os resultados dos questionários aplicados 

verificou-se que os Enfermeiros apresentavam um nível moderado de stress. No que 

concerne às dimensões responsáveis pelo stress nos Enfermeiros os resultados obtidos 

demonstraram que o stress sentido é causado maioritariamente por excesso de trabalho, 

insatisfação com remuneração e carreira profissional e por problemas familiares. 

Verifica-se que as dimensões que mais contribuem para o stress dos Enfermeiros, são 

situações nas quais não se pode intervir ou modificar, por isso optou-se por elaborar 

atividades e intervenções que contribuam para a gestão dos níveis de stress, incidindo em 

estratégias de coping focadas no controlo das emoções que têm como objetivo adequar a 

resposta emocional ao stress, regulando o estado emocional da pessoa, de forma a reduzir 

sensações negativas causadas pelo agente stressor, indo ao encontro de uma das medidas 
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preventivas para a ocorrência de riscos psicossociais referida pela DGS (2021), a 

realização de ações de formação que esclareçam os trabalhadores e ensinem estratégias 

de coping, promovendo a literacia sobre riscos psicossociais nos locais de trabalho, 

nomeadamente o stress profissional. 
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4. ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE OS OBJETIVOS 
 

A definição de objetivos é a etapa que surge logo a seguir à identificação das 

necessidades da população alvo e da definição de prioridades sendo uma etapa de extrema 

importância, pois só com a definição de objetivos é possível avaliar e quantificar os 

resultados obtidos.  

A importância deste projeto está relacionada com o facto de a Enfermagem ser 

naturalmente uma profissão de grande stress, assoberbada por grandes exigências e 

momentos de enorme pressão. Este projeto pretende capacitar os Enfermeiros de uma 

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados do Sul de Portugal para a utilização de 

estratégias de gestão de stress, com o intuito de gerir e diminuir os níveis de stress 

sentidos. 

 Foram então delineados os objetivos a atingir, num determinado horizonte temporal. 

Considerando a análise da temática em estudo e os resultados obtidos no diagnóstico de 

situação, verificou-se a necessidade de capacitar os Enfermeiros para a gestão do stress.  

Deste modo, este projeto apresentou como objetivo geral: Promover estratégias de 

gestão de stress dos Enfermeiros de uma UCSP do Sul de Portugal. 

O Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública possui 

a capacidade de instituir projetos de intervenção cujo objetivo primordial é resolver os 

problemas identificados, promovendo a capacitação do grupo, através da promoção da 

saúde, com vista à obtenção de ganhos em saúde (OE, 2019). 

Os conceitos de promoção e educação para a saúde têm sido abordados e 

desenvolvidos lado a lado, através de declarações universais e de regulamentos 

(Machado, 2013). A promoção da saúde é um conceito abordado já há bastante tempo, 

sendo sustentada nos pressupostos da declaração de Alma-Ata em 1978. Em 1986 através 

da Carta de Otawa, foi definida promoção da saúde como um “processo que visa aumentar 

a capacidade dos indivíduos e das comunidades para controlarem a sua saúde, no sentido 

de a melhorarem” (DGS, s.d:1).  
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O documento que determina os padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem e 

as competências dos enfermeiros de cuidados gerais, ambos da Ordem dos Enfermeiros, 

definem que a promoção da saúde é “elemento integrante na prática de enfermagem, ao 

longo de todo o ciclo vital dos indivíduos, grupos e comunidade, no sentido de estes 

conquistarem o máximo potencial de saúde” (Machado, 2013).  

Neste sentido, o objetivo primordial da promoção da saúde é capacitar o individuo, 

família e comunidade, com o intuito destes controlarem a sua saúde e os seus 

determinantes.  Assim, o Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de 

Saúde Pública surge como grande interveniente, devendo intervir na promoção da saúde 

e prevenção da doença com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do individuo, 

família e comunidade, devendo ter a capacidade de avaliar o estado de saúde de uma 

comunidade, individuo e família, contribuindo para o processo de capacitação do 

individuo ou grupos. 

De forma a conseguir atingir o objetivo geral e contribuir para a minimização ou 

resolução das necessidades sentidas pela população alvo, foram delineados os objetivos 

específicos: 

 

- Informar sobre os efeitos do stress excessivo na saúde física e mental; 

- Incrementar conhecimentos na identificação dos sinais de stress excessivo; 

- Promover a adoção de estratégias de gestão de stress; 

- Contribuir para a diminuição do nível global de stress sentido. 

 

De acordo com Imperatori & Giraldes (1993) a etapa da fixação de objetivos deverá 

ter em conta quatro aspetos: a seleção de indicadores dos problemas de saúde prioritários, 

a determinação da tendência dos problemas definidos como prioritários, a fixação dos 

objetivos a atingir a médio prazo e a tradução dos objetivos em objetivos operacionais e 

metas.  

Imperatori & Giraldes (1993) distinguem dois tipos de indicadores: indicadores de 

resultado ou impacto e indicadores de atividade ou execução. O primeiro pretende “medir 

a alteração verificada num problema de saúde com a dimensão atual desse problema” 
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(1993:77), o segundo pretende” medir a atividade desenvolvida pelos serviços de saúde 

com vista a atingir um ou mais indicadores de resultado” (1993:78).  

De forma a fixar objetivos é importante selecionar indicadores que permitirão 

quantificar os problemas de saúde. Neste sentido foram delineadas metas e indicadores 

de resultado e de atividade que serão apresentados posteriormente neste relatório.  
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5. ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE AS INTERVENÇÕES  
 

 Neste capítulo será apresentada uma análise reflexiva sobre as intervenções, 

efetuando uma abordagem à metodologia utilizada, instrumentos aplicados para recolha 

de dados e questões éticas inerentes ao projeto. Serão apresentadas as 

estratégias/intervenções acionadas, os recursos humanos e materiais utilizados, os 

contactos desenvolvidos para implementação do projeto, a análise da estratégia 

orçamental e o cumprimento do cronograma delineado.  

 

5.1 Metodologias 
 

Tal como já referido anteriormente, este projeto foi desenvolvido com base na 

Metodologia do Planeamento em Saúde. De acordo com Imperatori & Giraldes (1993), 

pretende-se com o planeamento em saúde “modificar conscientemente a situação do 

sector”, sendo um “conjunto de decisões programadas, previstas, e o seu resultado é uma 

mudança sociocultural por contacto dirigido, de tipo progressivo, induzido e de 

mecanismo multicausal” (Imperatori & Giraldes, 1993:24). O planeamento em saúde 

pretende, através dos recursos necessários, atingir os objetivos planeados, da forma mais 

eficiente possível (Imperatori & Giraldes, 1993). De acordo com os mesmos autores, é 

importante planear por forma a racionalizar os recursos, intervindo na causa do problema, 

definir prioridades, evitando intervenções isoladas (Imperatori & Giraldes, 1993).  

Para planear eficazmente é importante que se cumpram todas as etapas de 

planeamento em saúde, sendo o planeamento um processo dinâmico, onde é possível 

voltar à etapa anterior sempre que necessário, de forma a melhorar o programa ou proje
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5.1.1 Instrumentos utilizados 

 

No que concerne ao instrumento utilizado para colheita de dados, foi utilizado um 

questionário, dividido em duas secções: dados sociodemográficos e “Questionário de 

stress nos Profissionais de Saúde”, cuja aplicação decorreu entre 8 e 15 de abril 2021. O 

questionário era composto na sua maioria por perguntas de resposta fechada. Cada 

participante foi informado do objetivo da colheita de dados, do caráter voluntário e 

confidencialidade da sua participação, através do consentimento informado, livre e 

esclarecido. No que se refere às estratégias usadas para a recolha de dados, foi efetuada a 

entrega em mão do questionário, juntamente com duas cópias do consentimento 

informado, livre e esclarecido. O questionário e consentimento foram preenchidos 

individualmente e acondicionados em envelopes distintos, para que não se relacionasse o 

questionário com o consentimento e foram entregues pelo participante, colocados em 

diferentes caixas, no gabinete da Enfermeira Chefe. Cada questionário foi identificado 

com um código numérico. 
 

Dados sociodemográficos: 

Nesta secção foram colocadas questões que permitiram a caracterização 

sociodemográfica, onde constaram os seguintes dados: género, faixa etária, nível de 

escolaridade, tempo de exercício profissional e acumulação de funções. Esta secção foi 

elaborada pela autora do projeto.  

Questionário de stress dos Profissionais de Saúde: 

Este instrumento foi elaborado pelo Professor Rui Gomes, docente na Universidade 

do Minho, encontrando-se validado para aplicação na população portuguesa e autorizado 

pelo autor para sua aplicação neste projeto (anexo I). Este questionário tem vindo a ser 

utilizado pelo autor em estudos com diferentes grupos profissionais e pretende medir os 

níveis de stress e dimensões causadoras de stress.  
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A primeira parte permite a avaliação do nível global de stress, através da resposta a um 

único item (0 = Nenhum stress; 1= Pouco Stress; 2=Moderado stress; 3= Bastante Stress; 

4 = Elevado stress). Na segunda parte são indicados 24 itens relativos às dimensões de 

stress associadas à atividade profissional: lidar com clientes, excesso de trabalho, carreira 

e remuneração, relações profissionais, ações de formação e problemas familiares. As 

questões estão colocadas de forma aleatória, não cumprindo uma ordem relativamente a 

cada dimensão, de forma a não influenciar as respostas. Os itens distribuem-se por sete 

subescalas, sendo respondidos numa escala tipo “Likert” de cinco pontos (0 = Nenhum 

stress; 1= Pouco Stress; 2=Moderado stress; 3= Bastante Stress; 4 = Elevado stress). As 

dimensões que apresentam maior pontuação são as que mais contribuem para o stress 

sentido pelos Enfermeiros.  

 

5.1.2 Questões éticas 

 

De acordo Nunes (2020), citando o International Council of Nurses, num enunciado 

sobre os Enfermeiros e os Direitos Humanos “os enfermeiros têm a obrigação de 

salvaguardar os direitos humanos em todo o tempo e em todas as situações. O que inclui 

assegurar que são prestados cuidados adequados, com os recursos disponíveis, de acordo 

com a ética” (Nunes, 2020:11). Neste sentido, a prestação de cuidados de Enfermagem, 

deve basear-se sempre numa correta conduta ética e legal que vise o cumprimento dos 

direitos humanos, indo ao encontro do que é citado pela Ordem dos Enfermeiros na 

Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros [REPE] “A Enfermagem 

alicerça o seu conhecimento especifico tendo como base a fundamentação cientifica da 

disciplina e, ainda, através da interceção de várias áreas do saber, como a ética, a moral e 

os textos legislativos que regulamentam a profissão” (OE, 2015:11). 

Considerando o projeto implementado, é fulcral que o Enfermeiro cumpra o disposto 

no Código Deontológico do Enfermeiro (2015), nomeadamente:   

- Artigo 84º - “Dever de Informar: b) Respeitar, defender e promover o direito da 

pessoa ao consentimento informado; c) atender com responsabilidade e cuidado todo o 

pedido de informação ou explicação feito pelo indivíduo em matéria de cuidados de 
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Enfermagem” (OE, 2015: 73). Neste sentido foi elaborado o consentimento informado, 

livre e esclarecido (apêndice I), onde se encontra explícito o objetivo da aplicação do 

questionário, a garantia da confidencialidade e o caráter voluntário da participação, assim 

como a possibilidade de esclarecimento de dúvidas aos participantes.  
 - Artigo 85º - Do Dever de sigilo: “O enfermeiro, obrigado a guardar segredo 
profissional sobre o que toma conhecimento no exercício da sua profissão, assume o 
dever: a) considerar confidencial toda a informação acerca do destinatário de 
cuidados e da família, qualquer que seja a fonte; d) manter o anonimato da pessoa 
sempre que o seu caso for usado em situações de ensino, investigação ou controlo da 
qualidade de cuidados” (OE, 2015: 78).  

Foi garantida a confidencialidade de todos os dados recolhidos, assim como o anonimato 

dos participantes, situação que foi previamente explicada aos mesmos e descrita no 

consentimento informado, livre e esclarecido. Conforme já descrito anteriormente, os 

questionários foram acondicionados em envelopes diferentes do consentimento 

informado e colocados em locais diferentes, de forma que não fosse possível associar o 

questionário ao participante. Cada questionário foi identificado com um número, de 

forma a garantir a confidencialidade dos dados recolhidos. 

No que concerne à unidade funcional onde foi implementado o projeto de intervenção 

comunitária, foi obtida a autorização da coordenadora da unidade, via correio eletrónico, 

para realização do diagnóstico de situação e implementação do projeto (anexo II). Foi 

também obtido parecer positivo da Comissão de Ética do Instituto Politécnico de Beja 

para a implementação do projeto (Anexo III). No que se refere ao instrumento de colheita 

de dados utilizado, foi enviado um pedido de autorização ao autor do instrumento para 

sua aplicação, tendo sido obtido parecer positivo (anexo IV).  

 

5.2 Fundamentação das estratégias/intervenções  
 

De acordo com os dados obtidos foi possível confirmar a necessidade e importância 

de intervir na problemática do stress junto dos Enfermeiros. Para tal, é fulcral selecionar 

estratégias e intervenções de promoção da saúde que permitam reduzir ou eliminar os 

problemas de saúde identificados. “A seleção de estratégias é uma das etapas mais 

fundamentais num processo de planeamento. Com ela pretende-se conceber qual o 
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processo mais adequado para reduzir os problemas de saúde prioritários” (Imperatori & 

Giraldes, 1993:87). Esta etapa consiste na adoção estratégias que permitam alcançar os 

objetivos traçados e contribuir para a diminuição da evolução dos problemas de saúde 

(Imperatori & Giraldes, 1993). Estes autores definem estratégia como “o conjunto 

coerente de técnicas específicas organizadas com o fim de alcançar um determinado 

objetivo, reduzindo, assim, um ou mais problemas de saúde” (Imperatori & Giraldes, 

1993:87). Conforme já descrito anteriormente, a promoção da saúde foi estratégia 

utilizada para a obtenção dos objetivos traçados, sustentada no modelo de Promoção da 

Saúde de Nola Pender.   

De acordo com a Carta de Ottawa para a Promoção da Saúde, a Promoção da Saúde 

é um o processo cujo objetivo é aumentar a capacidade dos indivíduos e grupos para 

controlarem e melhorarem o seu estado de saúde, com o objetivo de atingir bem-estar 

físico, mental e social. 

Foi Nola Pender, em 1982 uma das primeiras teóricas a abordar a promoção da saúde, 

sendo a autora do Modelo de Promoção de Saúde (1982), em que se apresenta a promoção 

da saúde como um processo facilitador da realização de objetivos, identificando 

comportamentos que podem ser melhorados ou adotados por forma a melhorar o estado 

de saúde de um indivíduo, saúde ou comunidade.  De acordo com a autora, são três os 

fatores que contribuem para a promoção da saúde: educação para a saúde, prevenção de 

doença e proteção da saúde, defendendo que as características e experiências de cada uma 

influenciam as suas ações (Pender et al, 2011). Este modelo tem como principal objetivo 

a promoção de comportamentos saudáveis, com a finalidade de melhorar a saúde, 

capacitar os indivíduos e consequentemente melhorar a sua qualidade de vida.  

Segundo Victor, Lopes, & Ximenes (2005), o modelo de Nola Pender permite que o 

Enfermeiro possa prestar cuidados de forma individual ou em grupo. Através da Teoria 

de Aprendizagem Social e do Modelo de Avaliar Expetativas, é possível planear, intervir 

e avaliar intervenções que promovam a saúde. A Teoria da Aprendizagem Social defende 

que para que se alterem comportamentos é essencial que se modifique a forma como o 

individuo pensa, pois os seus pensamentos, comportamentos e o ambiente que o rodeia, 

influenciam as suas ações. No Modelo de Avaliar Expetativas o individuo desenvolve 



 

 

 

dez-21 | Página 53 

 

Gerir para Melhor Cuidar – Promoção de Estratégias de gestão de Stress nos Enfermeiros  

 

 

ações e comportamentos com a finalidade de atingir objetivos e resultados (Pender et al, 

2011).  

O referencial teórico de Nola Pender apresenta três elementos que influenciam a 

promoção da saúde: características e experiências individuais, cognições e o afeto 

associado ao comportamento e resultado do comportamento. As características e 

experiências individuais têm a ver com comportamentos e experiências anteriores, fatores 

pessoais, psicológicos, biológicos e socioculturais. A cognição e afeto associado ao 

comportamento relaciona-se com os benefícios e as barreiras para a ação, a autoeficácia, 

sentimentos relacionados com o comportamento e as influências interpessoais. 

Compreende a perceção das consequências de determinado comportamento de saúde, os 

sentimentos em relação a esse comportamento e as influências interpessoais e situacionais 

que causam determinado comportamento.  O resultado do comportamento relaciona-se 

com um compromisso com o plano de ação, ou seja, a intenção do individuo em cumprir 

com determinada conduta de saúde, exigências imediatas e preferências, ou seja, as 

pessoas têm pouco controlo sobre os comportamentos que exigem mudanças imediatas 

(Pender et al, 2011).  

Assim, através do modelo de promoção da saúde de Nola Pender, o Enfermeiro pode 

desenvolver ações centradas na promoção de comportamentos de vida saudáveis e 

prevenção de doenças e/ou complicações associadas.  

Como já percecionado, o comportamento de resposta ao stress pode ser diferente de 

pessoa para pessoa, sendo influenciado pelas suas características pessoais e experiências 

individuais, pela perceção de barreiras e exigências e pela intenção de cada um na 

alteração do comportamento. Assim, cabe ao Enfermeiro trabalhar em conjunto com o 

individuo/grupo, promovendo estratégias que permitam a alteração de comportamentos, 

capacitando, neste caso, os Enfermeiros para a gestão do stress, de forma a alcançar o 

maior bem-estar e saúde nesta população alvo.  

Concomitantemente, foram realizadas outras estratégias, com o objetivo de atingir os 

objetivos propostos: 

- Apresentação do projeto e dos resultados do diagnóstico de situação às chefias e 

população alvo do projeto. Esta foi uma estratégia essencial, pois só seria possível a 
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realização do projeto após a aprovação das chefias e conhecimento da população alvo. A 

partilha de ideias e experiências com as chefias e com a população alvo também assumiu 

uma grande importância, no sentido de adequar o projeto às necessidades do grupo e do 

serviço, para além de que, para a realização do projeto, foi imprescindível a colaboração 

da população alvo, pois sem a sua participação não seria possível a realização do mesmo;  

- Estabelecimento de parceria com as instrutoras das atividades a realizar. O 

estabelecimento destas parcerias permitiu a apresentação do projeto às mesmas e 

enriquecer o projeto através da utilização de recursos que contribuíram para a sua 

realização e sucesso;  

- Criação de condições que permitiram a participação da população alvo. 

Considerando que a população alvo deste projeto foram os Enfermeiros da UCSP foi 

essencial criar condições para que estes pudessem participar nas atividades propostas. 

Neste sentido foi solicitada a colaboração e autorização às chefias para que os 

Enfermeiros pudessem participar nas atividades planeadas em horário laboral. Foi 

também solicitada a colaboração das chefias para envio de e-mail a convocar a população 

alvo para atividade a realizar; 

- Desenvolvimento das Sessões de Educação para a Saúde e Atividades planeadas e 

dinamizadas pela dinamizadora do projeto e profissionais parceiros.  

 

5.3 Estratégias/intervenções acionadas 
 

No presente subcapítulo serão apresentadas as intervenções/atividades que foram 

desenvolvidas, de modo a dar resposta aos objetivos definidos.  

De acordo com Tavares (1990) um projeto corresponde a um conjunto de atividades 

que se realizam num período de tempo delimitado. O mesmo autor afirma que cada 

atividade deve especificar os seguintes parâmetros: o que deve ser feito; quem deve fazer; 

quando deve fazer; onde deve ser feito; como deve ser feito; avaliação da atividade; se 

possível: o objetivo que se pretende atingir e, eventualmente o custo da atividade 

(Tavares, 1990).  Imperatori & Giraldes (1993) afirmam que importa verificar 

detalhadamente cada atividade, de forma a evitar sobreposições, acumulação de tarefas e 
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visualizar entraves, sendo esta verificação da responsabilidade de quem dirige o projeto. 

Apresentam-se de seguida as atividades desenvolvidas:   

- Foi criado um logótipo pela autora do projeto (apêndice II), com o objetivo de dar 

visibilidade ao projeto. O logótipo apresenta uma imagem que simboliza o stress, seguida 

do título do projeto. Este logótipo foi utilizado em todas as apresentações do projeto e nos 

materiais entregues aos participantes; 

- Foi planeada e realizada uma reunião com as chefias da UCSP, na sala de reuniões 

da UCSP, com o objetivo de apresentar o projeto e discutir as atividades planeadas, assim 

como definir o tempo, espaço e recursos necessários para a sua realização. Esta reunião 

serviu para dar a conhecer o projeto pormenorizadamente, assim como ajustar e adaptar 

o mesmo às necessidades e possibilidades do serviço, promover a colaboração das chefias 

no projeto e partilha de ideias;  

- Posteriormente foi realizada uma reunião com a população alvo, na sala de reuniões 

da UCSP, de modo a apresentar o projeto, os resultados obtidos no diagnóstico de situação 

e as atividades a desenvolver. A realização desta reunião teve também como objetivo a 

partilha de ideias, a adaptação das atividades idealizadas às necessidades do grupo, 

criando condições para que existisse maior facilidade para todos integrarem o projeto, no 

que diz respeito aos dias e horários em que seriam realizadas as atividades, promovendo 

a participação de todo o grupo no projeto.  

O convite à população alvo foi realizado através de e-mail, com a colaboração da 

Enfermeira Chefe (Apêndice III).  

No que se refere às sessões realizadas, as primeiras duas foram realizadas na sala de 

reuniões da UCSP, por serem sessões teóricas e as seguintes foram realizadas no espaço 

exterior do edifício da UCSP, por serem atividades práticas. Ambos os locais 

apresentavam condições físicas adequadas à realização das sessões e atividades. Em todas 

as sessões/atividades foi utlizado o mesmo tipo de abordagem, iniciando com uma 

discussão geral sobre a temática, partindo depois para a temática especifica de cada 

sessão/atividade.  
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Em todas as sessões/atividades existia um plano de sessão (apêndice IV), onde se 

apresentava a descrição da atividade, local, dia e horário em que se realizava, 

destinatários, dinamizador, objetivos, metas, indicadores e recursos necessários.   

Foram elaboradas folhas de presença para todas as sessões (apêndice V).  

Foram disponibilizadas a todos os participantes (dinamizadores e população-alvo) t-

shirts com o símbolo do projeto, para promover identificação e união de grupo e pin’s e 

bolas anti-stress com o símbolo do projeto, como brindes. Foi também entregue a cada 

elemento um cartão com a calendarização das atividades planeadas.  

 

- Atividade nº1: 1ª Sessão de Educação para a Saúde “O Stress Profissional” (realizada 

no dia 5 de julho 2021) 

 

Descrição da Sessão: A sessão iniciou-se com a apresentação de todos os elementos do 

grupo, seguida da questão sobre o significado de stress profissional e a partilha de 

momentos geradores de stress na sua vida. De seguida, foi realizada uma apresentação 

expositiva sobre a temática “Stress Profissional”, abordando definições, os tipos de stress, 

fases de stress, consequências do stress para o trabalhador e para a instituição e estratégias 

de coping para a gestão de stress.  

 

- Atividade nº 2 – Sessão de valorização pessoal “O mais importante da minha vida” 

(realizada no dia 26 julho 2021) 

 

Descrição da Sessão: Todos os participantes se colocaram em semicírculo. A 

dinamizadora colocou-se de pé em frente ao grupo, com uma caixa fechada nas mãos. De 

seguida explicou que dentro da caixa se encontrava o mais importante da vida de cada 

participante, solicitando um a um, que cada participante se levantasse, abrisse a caixa e 

referisse três qualidades do que via dentro da caixa. Dentro da caixa encontrava-se um 

espelho, sendo que quando cada um abria a caixa o que via era o seu reflexo no espelho, 

sendo a própria pessoa o mais importante da sua vida. Os restantes participantes não viam 

o que estava dentro da caixa até que chegasse a sua vez de se levantar, sendo uma das 
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regras da atividade não dizer o que se encontrava dentro da caixa.  No final houve uma 

conversa de grupo, onde a dinamizadora reforçou a importância de cada um valorizar as 

suas qualidades, mesmo sob uma situação de stress, reforçando que a existência de 

autoconfiança e valorização pessoal são elementos facilitadores da gestão de momentos 

de grande pressão e stress, recordando que sempre que se sentirem sob stress e com 

sentimentos negativos, devem relembrar-se das três qualidades referidas, como forma de 

incentivar e a relembrar as capacidades que cada um têm, facilitando a resolução de 

problemas.  

 

- Atividade nº 3 – Aula de ioga (realizada no dia 3 de Agosto 2021) 

 

Descrição da atividade: Esta atividade foi realizada com a colaboração de uma instrutora 

de ioga, que dinamizou a aula. Teve como objetivo incentivar os participantes a praticar 

atividades que promovam atividade física, relaxamento e meditação, como forma de gerir 

e reduzir o stress.  

 

- Atividade nº 4 – Sessão de relaxamento (realizada no dia 9 de Agosto 2021 e 13 de 

Setembro 2021) 

 

Descrição da atividade: Esta atividade foi realizada com a colaboração de uma Enfermeira 

da UCSP com formação na área. A atividade teve como objetivo demonstrar que a prática 

de relaxamento pode auxiliar na redução e gestão do stress sentido, promovendo a 

concentração e o autocontrolo, sendo uma prática que pode ser realizada em qualquer 

local e num curto espaço de tempo. Foram planeadas duas sessões, pelo facto de ter sido 

a atividade com maior sucesso durante o projeto, ser realizada num curto espaço de tempo 

e apenas com os recursos existentes na UCSP.  
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- Atividade nº 5 – Aula de Pilates (a realizar no dia 4 de Outubro 2021) 

 

Descrição da atividade: Esta atividade realizada com a colaboração de uma instrutora de 

pilates, tem como objetivo a promoção da prática de exercício físico, como atividade que 

auxilia na gestão e redução de stress. Esta atividade marcará o término do projeto. Esta 

também será realizada no espaço exterior do Centro de Saúde se o tempo assim o permitir, 

caso contrário será realizada no ginásio do mesmo.  

 

5.4 Recursos materiais e humanos disponíveis  
 

 O presente subcapítulo pretende apresentar os recursos materiais e humanos 

necessários para a realização deste projeto de intervenção comunitária. É fulcral que se 

identifiquem os intervenientes de um projeto, para que seja possível que cada um 

compreenda as suas funções.  É de extrema importância que se planeie com antecedência 

o material necessário para a realização de um projeto de forma a que se otimizem recursos 

e que nada falte na sua realização. Também Tavares (1990) corrobora esta ideia referindo 

que o processo de planeamento depende da identificação dos recursos necessários.  

De seguida apresentam-se os recursos necessários para a realização deste projeto.  

 

 Recursos Humanos:  

- Enfermeiros da UCSP (população-alvo); 

- Enfermeira Mestranda; 

- Enfermeira Supervisora/Formada na área da meditação e relaxamento; 

- Enfermeira Coordenadora da UCSP; 

- Diretora Clínica da UCSP; 

- Instrutora de Ioga; 

- Instrutora de Pilates. 

 

 De forma a ser possível o envolvimento dos recursos humanos e estabelecimento de 

parcerias foi necessária a elaboração de pedidos de autorização para recolha de dados e 
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implementação do projeto, autorização para a utilização dos espaços onde foram 

realizadas as atividades, agendamento das reuniões, sessões e atividades, via correio 

eletrónico.  

 

 Recursos materiais:  

- Material de escritório: folhas de papel A4 e A5, caneta, toner;  

- Recursos audiovisuais: computador, impressora, fotocopiadora, datashow, tela, pen-

drive, coluna de som portátil;  

- T-shirts, pin´s e bolas antisstress para os participantes, colaboradores e dinamizadores 

do projeto; 

- Sala de reuniões, ginásio e espaço exterior da UCSP. 

 

5.5 Contactos e parcerias desenvolvidos  
 

 Por forma a que o projeto de intervenção comunitária seja um projeto de sucesso 

devem ser aproveitados todos os recursos disponíveis na comunidade. O desenvolvimento 

de contactos e parcerias surge como ação importante, contribuindo para a obtenção dos 

objetivos propostos. Neste sentido, o Enfermeiro deverá estar capacitado para 

desenvolver parcerias, mobilizando os recursos existentes, de forma a resolver a 

problemática identificada. Deste modo é importante que todos os parceiros estejam 

envolvidos ao longo de todo o projeto, conhecendo todas as etapas de planeamento, por 

forma a que a sua participação seja efetiva, permita que a problemática em causa seja 

resolvida e que o projeto tenha sucesso (Stanhope & Lancaster, 2011).  

 Conforme tem vindo a ser relatado ao longo deste relatório foram desenvolvidos 

alguns contactos e parcerias que permitiram a realização deste projeto: 

- Coordenadora de Enfermagem e Coordenadora Clínica para solicitar autorização para a 

colheita de dados, realização do projeto na UCSP e utilização dos espaços da UCSP para 

a dinamização das sessões;  

- Enfermeira com formação em técnicas de relaxamento e meditação para dinamização 

das sessões; 
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- Empresa de brindes, para elaboração dos brindes utilizados no projeto; 

-  Instrutora de Ioga para dinamização da atividade; 

- Instrutora de Pilates para dinamização da atividade. 

 

5.6 Análise da estratégia orçamental 
 

No presente subcapítulo apresenta-se a análise da estratégia orçamental, 

demonstrando-se a previsão de despesas necessárias à execução do projeto. De acordo 

com Schneider & Flach (2017), a estratégia orçamental, permite a precisão das despesas 

que serão necessárias na realização do projeto, garantindo a sustentabilidade do mesmo e 

o controlo de custos.  

Todas as despesas inerentes às intervenções realizadas ficaram a cargo da Enfermeira 

Mestranda, nomeadamente: o material de escritório, os documentos disponibilizados para 

cada sessão, as t-shirts e brindes distribuídos a todos os participantes do projeto e os 

honorários das instrutoras de ioga e de pilates, sendo possível verificar a estimativa de 

custos deste projeto no apêndice VI.  

 

5.7 Cumprimento do cronograma 
 

 No presente capítulo apresenta-se o cronograma e o seu cumprimento. De acordo 

com Imperatori & Giraldes (1993:121) o cronograma permite “visualizar conjuntamente 

as diferentes tarefas ou atividades que integram o projeto, informando-nos na fase 

preparatória, da acumulação ou distribuição de tarefas em determinados períodos e 

durante a execução, do atraso e do avanço existente na realização”. Schneider & Flach, 

(2017), corroboram esta afirmação, defendendo que o cronograma referindo que o 

cronograma surge como elemento essencial na organização de um projeto, sendo 

fundamental para efetivar as atividades no tempo previsto. 

 Para realização deste projeto foi elaborado um cronograma de atividades, conforme 

apresentado no quadro seguinte, que foi cumprido na integra até à data final do estágio 

(Agosto 2021). No que concerne às atividades planeadas para uma data posterior à do 



 

 

 

dez-21 | Página 61 

 

Gerir para Melhor Cuidar – Promoção de Estratégias de gestão de Stress nos Enfermeiros  

 

 

término do estágio, ficaram criadas as condições para que a mesmas se realizem: parcerias 

realizadas, planos de sessão elaborados, data, hora e local organizados, documentos e 

material a serem utilizados nas sessões. Ficou também preparada a avaliação final do 

projeto.  
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Atividades/Intervenções  Março 
2021 

Abril 
2021 

Maio 
2021 

Junho 
2021 

Julho 
2021 

Agosto 
2021 

Setembro 
2021 

Outubro 
2021 

Pesquisa bibliográfica         

Diagnóstico de Situação         

Reunião com parceiros         

Divulgação dos resultados aos profissionais da UCSP de Aljustrel         

Divulgação, convite e apresentação do projeto aos profissionais da UCSP 
de Aljustrel 

        

Realização da 1ª Sessão de Educação para a saúde          

Realização da atividade nº1          

Realização da atividade nº2         

Realização da atividade nº3         

Realização da atividade nº4         

Realização da atividade nº 5         

Avaliação intermédia do projeto         

Avaliação da sessão de educação para a saúde e atividades         

Avaliação final do projeto         

Elaboração do relatório final de estágio         
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6. ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE O PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

E CONTROLO 
 

O presente capítulo pretende apresentar a avaliação do projeto. De acordo com 

Imperatori & Giraldes (1993:173): 
“avaliar é sempre comparar algo com um padrão ou modelo e implica uma finalidade 
operativa que é corrigir ou melhorar”. Ainda de acordo com os mesmos autores, uma 
avaliação “pretende utilizar de maneira sistemática a experiência para melhorar uma 
atividade em curso e planificar mais eficazmente” (Imperatori & Giraldes, 
1993:173). 
 

Relativamente ao processo de avaliação deste projeto foi efetuada uma avaliação no 

final de cada sessão de educação para a saúde/atividade, considerando o número de 

participantes em cada sessão e a utilidade do apreendido na sua vida. Apenas a primeira 

sessão de Educação para a Saúde contempla a avaliação de conhecimentos. 

Foi realizada uma avaliação intermédia do projeto, por forma a compreender se as 

intervenções e atividades realizadas estavam a ir ao encontro do esperado pela população 

alvo, com vista ao alcance dos objetivos do projeto.  

No final do projeto será realizada a sua avaliação final (outubro 2021), onde será 

aplicado um questionário que contempla a aquisição de conhecimentos, a utilização das 

estratégias de gestão de stress ensinadas durante o projeto, ao longo dos meses em que o 

mesmo decorreu e também o preenchimento da primeira parte do “Questionário de Stress 

nos Profissionais de Saúde”, com o objetivo de compreender se o nível global de stress 

sentido diminuiu.   

De forma a efetuar a avaliação foram definidos os indicadores com a intenção de 

avaliar a obtenção dos objetivos delineados.  Relativamente aos indicadores traçados para 

a avaliação das sessões e para a avaliação intermédia do projeto, serão demonstrados no
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próximos subcapítulos. No que concerne à avaliação final do projeto, foram traçadas as 

metas e indicadores que se seguem:    
 

 

Meta Indicador de resultado 

Que 70% dos elementos da população 

alvo adquira conhecimentos sobre os 

efeitos de stress excessivo na saúde física 

e mental até Agosto 2021 

Nº de participantes que adquiriram 

conhecimentos sobre os efeitos do stress 

excessivo na saúde física e mental / Nº 

total de participantes X 100 

 

Quadro 1- Meta e indicador de resultado para avaliação final do projeto, relativos à aquisição de 
conhecimentos sobre os efeitos de stress excessivo na saúde física e mental 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Meta Indicador de resultado 

Que 70% dos elementos da população 

alvo adquira conhecimentos sobre sinais e 

sintomas de stress excessivo até Agosto 

2021 

Nº de participantes que adquiriram 

conhecimentos sobre sinais e sintomas de 

stress excessivo/ Nº total de participantes 

X 100 

 

Quadro 2- Meta e indicador de resultado para a avaliação final do projeto, relativos à aquisição 
de conhecimentos sobre os sinais e sintomas do stress excessivo 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Meta Indicador de resultado 

Que 70% dos elementos da população 

alvo adote pelo menos 1 estratégia de 

gestão de stress apreendida ao longo do 

projeto no seu dia-a-dia até Outubro 2021 

Nº de participantes que adotaram pelo 

menos 1 estratégia de gestão de stress/ Nº 

total de participantes X 100 

 

Quadro 3- Meta e indicador de resultado para a avaliação final do projeto, relativos à adoção de 
estratégias de gestão de stress no dia-a-dia 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Meta Indicador de resultado 

Que 50% dos elementos da população 

alvo diminua o nível de stress sentido para 

“Pouco Stress” até Outubro 2021 

Nº de participantes que demonstraram 

pouco stress/ Nº total de participantes X 

100 

 

Quadro 4- Meta e indicador de resultado para a avaliação final do projeto, relativos ao nível 
global de stress sentido 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

6.1 Avaliação dos Objetivos 
 

Este subcapítulo tem como objetivo avaliar os objetivos geral e específicos traçados 

para este projeto, com o intuito de analisar a adequação das estratégias e intervenções 

realizadas por forma a contribuir para o sucesso do projeto e obtenção dos objetivos 

delineados. 

No que concerne aos primeiros objetivos específicos traçados, relacionados com a 

aquisição de conhecimentos, foi possível verificar que os mesmos foram atingidos com 

sucesso. Relativamente ao objetivo relacionado com a adoção de estratégias de gestão de 
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stress, por ser um objetivo relacionado com a prática de atividades a serem realizadas ao 

longo do tempo, só será possível avaliar o resultado do mesmo no final do projeto. 

Também o último objetivo, relacionado com o nível de stress global sentido só poderá 

ser avaliado no final do projeto, pois está diretamente ligado à adoção das estratégias de 

gestão de stress, ou seja, só com a alteração de comportamento, fomentando a adoção e 

prática das estratégias promovidas, será possível diminuir o nível de stress sentido.  Ainda 

assim, considera-se que estes apresentam condições para ser atingidos, pelo facto de que 

no decorrer das sessões e atividades realizadas ter sido trabalhada a aquisição de 

conhecimentos sobre as diferentes estratégias, incentivada a prática regular das mesmas 

e pelo feed-back da população alvo, cuja maioria demonstrou interesse em que houvesse 

continuidade na realização das mesmas para que fosse possível diminuir o stress sentido.  

Neste sentido, o objetivo geral deste projeto “Promover estratégias de gestão de stress dos 

Enfermeiros” de uma UCSP do Sul de Portugal foi atingido parcialmente até ao momento 

da realização deste relatório, pois foram adquiridos conhecimentos sobre a temática e 

promovidas estratégias de gestão de stress. 

 

6.2 Avaliação da implementação do projeto 
 

A realização deste projeto demonstrou ser pertinente e ir ao encontro das 

necessidades da população alvo apresentadas no diagnóstico de situação, sendo bem 

aceite quer pela população alvo, quer pela restante equipa da UCSP. As chefias de 

Enfermagem e Médica demonstraram grande interesse e colaboração na realização deste 

projeto, dando rapidamente um avale positivo para que fosse possível realizar o 

diagnóstico de situação e posteriormente a implementação do projeto, demonstrando 

sempre disponibilidade para colaborar em tudo o que fosse necessário. Também a equipa 

de auxiliares de ação médica foi muito importante, pois deram grande auxílio na 

organização dos espaços para a realização das diversas sessões e atividades.   
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A disponibilidade dos profissionais com quem foram efetuadas parcerias também foi 

uma grande mais-valia, pois sem a sua colaboração não seria possível realizar as sessões 

práticas que careciam de alguém especializado na área.  

Perante a reação positiva da população alvo e grande adesão da mesma, verificou-se 

que este projeto tem sido uma mais-valia para estes, permitindo a aquisição de 

conhecimentos, partilha de experiências e alguns momentos de descontração entre todos.  

Relativamente à apresentação do projeto e dos resultados obtidos no diagnóstico de 

situação, os mesmos foram apresentados às chefias e posteriormente aos profissionais 

parceiros em momentos diferentes.   

Foi elaborado um indicador de atividade para a apresentação do projeto e resultados 

do diagnóstico de situação à população-alvo: 

 

Meta Indicador de atividade Avaliação 

Que pelo menos 8 elementos 

da população alvo (70%) 

participe na sessão de 

divulgação de resultados e 

apresentação do projeto 

Nº de elementos da 

população alvo que 

participaram na sessão de 

divulgação dos resultados e 

apresentação do projeto / Nº 

total de elementos da 

população-alvo convocados 

X 100 

 

 

 

9 / 11 X 100= 81,8% 

 

Quadro 5- Avaliação do número de utentes presentes na sessão de apresentação de resultados, 
de acordo com os convocados 

Fonte: Elaborado pelo autor
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De acordo com os resultados apresentados, verifica-se que a meta foi atingida 

superando os 70% que foram definidos inicialmente.  

A implementação do projeto foi também avaliada de acordo com os seguintes 

aspetos: conhecimentos adquiridos nas sessões de educação para a saúde, número de 

participantes nas sessões de educação para a saúde e opinião dos participantes acerca da 

utilidade das atividades.  

 

- Atividade nº 1: Sessão de Educação para a Saúde “Stress Profissional” 

 

Avaliação do nº de participantes na Sessão de Educação para a Saúde:  

Meta Indicador de atividade Avaliação 

Que pelo menos 8 elementos 

da população alvo (70%) 

participe na sessão de 

Educação para a Saúde 

Nº de elementos da 

população alvo que 

participaram na sessão de 

Educação para a Saúde / Nº 

total de elementos da 

população-alvo convocados 

X 100 

 

 

 

8 / 11 X 100= 72,7% 

 

Quadro 6- Avaliação do número de utentes presentes na sessão, de acordo com os convocados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O questionário relativo à aquisição de conhecimentos desta Sessão de Educação para 

a Saúde (apêndice VII) continha 6 questões de escolha múltipla. Após a avaliação dos 

questionários foi possível verificar que 6 dos 8 participantes (75%) responderam 

corretamente a todas as questões colocadas (gráfico 3). 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Meta Indicador de resultado Avaliação 

Que pelo menos 6 elementos 

da população alvo 

participante nesta sessão de 

Educação para a Saúde 

(75%) adquira 

conhecimentos sobre a 

temática 

Nº de elementos da 

população alvo que 

responderam corretamente a 

todas as questões colocadas / 

Nº total de elementos da 

população-alvo presentes X 

100 

 

 

 

6 / 8 X 100= 75% 

 

Quadro 7- Avaliação do número de utentes que responderam corretamente a todas as questões 
colocadas na Sessão de Educação para a Saúde sobre “Stress Profissional” 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 3- Percentagem de utentes que responderam corretamente às questões na 
1ª Sessão de Educação para a Saúde 
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No que concerne à utilidade da sessão para o seu dia-a-dia, de acordo com as 

respostas dadas a esta questão, verifica-se que 7 dos 8 elementos presentes (87,5%) da 

população alvo presente na Sessão de Educação para a Saúde considerou a mesma muito 

útil para o seu dia-a-dia, enquanto 1 elemento a considerou útil (12,5%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 4 - Avaliação da utilidade da Sessão de Educação para a Saúde sobre 
“Stress Profissional” 
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Quadro 8- Avaliação de utentes que consideraram útil ou muito útil a Sessão de Educação para a 
Saúde sobre “Stress Profissional” 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Atividade nº 2: Sessão de valorização pessoal “O mais importante da minha vida” 

Avaliação do nº de participantes na Sessão:  

 

Meta Indicador de atividade Avaliação 

Que pelo menos 8 elementos 

da população alvo (70%) 

participe na sessão de 

Educação para a Saúde 

Nº de elementos da 

população alvo que 

participaram na sessão de 

Educação para a Saúde / Nº 

total de elementos da 

população-alvo convocados 

X 100 

 

 

 

8 / 11 X 100= 72,7% 

 

Quadro 9- Avaliação do número de utentes presentes na sessão “O mais importante da minha 
vida”, de acordo com os convocados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Meta Indicador de resultado Avaliação 

Que pelo menos 6 elementos 

da população alvo 

participante nesta sessão de 

Educação para a Saúde 

(75%) considere que a 

Sessão foi no mínimo útil 

para o seu dia-a-dia 

Nº de elementos da 

população alvo que 

consideraram que a sessão 

foi no mínimo útil para o seu 

dia-a-dia / Nº total de 

elementos da população-alvo 

presentes X 100 

 

 

 

8 / 8 X 100= 100% 

Verifica-se que a meta 

foi atingida 
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No que concerne à utilidade da sessão para o seu dia-a-dia, de acordo com as 

respostas dadas a esta questão, verifica-se que a totalidade elementos presentes (100%) 

da população alvo presente na Sessão de Educação para a Saúde considerou a mesma 

muito útil para o seu dia-a-dia.  

 

Meta Indicador de resultado Avaliação 

Que pelo menos 6 elementos 

da população alvo 

participante nesta sessão de 

Educação para a Saúde 

(75%) considere que a 

Sessão foi no mínimo útil 

para o seu dia-a-dia 

Nº de elementos da 
população alvo que 
consideraram que a sessão 
foi no mínimo útil para o seu 
dia-a-dia / nº total de 
elementos da população-alvo 
presentes x 100 

 

 

 

8 / 8 X 100= 100% 

Verifica-se que a meta 

foi atingida 

 

Quadro 10- Avaliação de utentes que consideraram útil ou muito útil a Sessão de Educação para 
a Saúde “ O mais importante da minha vida” 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Atividade nº 3: Aula de ioga 

Avaliação do nº de participantes na Sessão:  

 

Meta Indicador de atividade Avaliação 

Que pelo menos 8 elementos 

da população alvo (70%) 

participe na atividade “Aula 

de Ioga” 

Nº de elementos da 

população alvo que 

participaram na atividade / 

Nº total de elementos da 

população-alvo convocados 

X 100 

 

 

 

9 / 11 X 100= 81,1% 

 

Quadro 11- Avaliação do número de utentes presentes na atividade “Aula de ioga”, de acordo 
com os convocados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No que concerne à utilidade da atividade para o seu dia-a-dia, de acordo com as 

respostas dadas a esta questão, verifica-se que 7 dos participantes consideraram a sessão 

muito útil e 2 participantes consideraram a sessão útil para o seu dia-a-dia.  
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Meta Indicador de resultado Avaliação 

Que pelo menos 6 elementos 

da população alvo 

participante nesta atividade 

(75%) considere que a 

Sessão foi no mínimo útil 

para o seu dia-a-dia 

Nº de elementos da 

população alvo que 

consideraram que a atividade 

foi mínimo útil para o seu 

dia-a-dia / Nº total de 

elementos da população-alvo 

presentes X 100 

 

 

 

9 / 9 X 100= 100% 

 

 

Quadro 12- Avaliação de utentes que consideraram útil ou muito útil a atividade “Aula de Ioga” 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 5- Avaliação da utilidade da atividade “Aula de Ioga” 



 

 

 

dez-21 | Página 75 

 

Gerir para Melhor Cuidar – Promoção de Estratégias de gestão de Stress nos Enfermeiros  

 

 

Atividade nº 4: Sessão de relaxamento  

Avaliação do nº de participantes na Sessão: 

Meta Indicador de atividade Avaliação 

Que pelo menos 8 elementos 

da população alvo (70%) 

participe na atividade 

“Sessão de Relaxamento” 

Nº de elementos da 

população alvo que 

participaram na atividade / 

Nº total de elementos da 

população-alvo convocados 

X 100 

 

 

 

9 / 11 X 100= 81,1% 

 

Quadro 13- Avaliação do número de utentes presentes na atividade “Sessão de Relaxamento”, 
de acordo com os convocados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

No que concerne à utilidade da atividade para o seu dia-a-dia, de acordo com as 

respostas dadas a esta questão, todos os participantes na atividade (100%) consideraram 

a sessão muito útil para o seu dia-a-dia. 

Foi realizada outra sessão desta atividade no dia 13 Setembro 2021. 
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Meta Indicador de resultado Avaliação 

Que pelo menos 6 elementos 

da população alvo 

participante nesta atividade 

(75%) considere que a 

Sessão foi no mínimo útil 

para o seu dia-a-dia 

Nº de elementos da 

população alvo que 

consideraram que atividade 

foi no mínimo útil para o seu 

dia-a-dia / Nº total de 

elementos da população-alvo 

presentes X 100 

 

 

 

9 / 9 X 100= 100% 

 

 

Quadro 14- Avaliação de utentes que consideraram útil ou muito útil a Atividade “Sessão de 
Relaxamento” 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Atividade nº 5: Aula de Pilates (a realizar) 

No que se refere à 5ª sessão, esta também será avaliada através do indicador de 

atividade, avaliando o número de elementos presentes na atividade e através do indicador 

de resultado, avaliando a utilidade desta sessão no dia-a-dia, conforme se verifica de 

seguida: 

Avaliação do nº de participantes na Atividade: 

 

Quadro 15- Avaliação do número de utentes presentes na atividade “Aula de Pilates”, de acordo 
com os convocados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Meta Indicador de atividade 

Que pelo menos 8 elementos da 

população alvo (70%) participe na 

atividade 

Nº de elementos da população alvo que 

participaram na atividade / Nº total de elementos 

da população-alvo convocados X 100 



 

 

 

dez-21 | Página 77 

 

Gerir para Melhor Cuidar – Promoção de Estratégias de gestão de Stress nos Enfermeiros  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com a avaliação efetuada nas sessões/atividades já realizadas, no que 

concerne aos resultados dos indicadores de atividade e de resultado, espera-se que a 

exemplo das outras sessões, esta também seja um sucesso.  

 

6.3 Descrição do momento de avaliação intermédia 

  

Por forma a verificar a pertinência das atividades e estratégias implementadas, foi 

efetuada a avaliação intermédia deste projeto, antes do final do mês de Agosto 2021. Esta 

avaliação baseou-se no número de sessões de educação para saúde planeadas e realizadas 

e na aplicação de questionários que permitiram recolher a opinião dos participantes 

relativamente ao projeto.  

No que se refere ao cronograma traçado, previa-se que fossem realizadas quatro 

sessões de educação para a saúde/atividades até Agosto 2021. De forma a avaliar se este 

objetivo foi atingido, foi elaborado um indicador de atividade: 

 

 

Meta Indicador de resultado 

Que pelo menos 6 elementos 

da população alvo 

participante nesta atividade 

(75%) considere que a 

Sessão foi no mínimo útil 

para o seu dia-a-dia 

Nº de elementos da 

população alvo que 

consideraram que a atividade 

foi no mínimo útil para o seu 

dia-a-dia / Nº total de 

elementos da população-alvo 

presentes X 100 

Quadro 16- Avaliação de utentes que consideraram útil ou muito útil a atividade “Aula de 
Pilates 
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Meta Indicador de atividade Avaliação 

Que 100% das Sessões de 

Educação/atividades para a 

Saúde planeadas até 

Agosto 2021, sejam 

realizadas 

Nº de sessões realizadas até 

Agosto 2021/ Nº de 

sessões/atividades 

planeadas até Agosto 2021 

X 100 

4 / 4 X 100 = 100% 

 

Quadro 17- Avaliação intermédia de acordo com o número de sessões de educação para a 
saúde/atividades planeadas e concretizadas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Foi possível verificar que a meta foi atingida na totalidade, pois todas as sessões 

planeadas forma concretizadas, dentro do tempo preconizado.  

Relativamente aos questionários aplicados, devido ao facto da maioria das sessões 

serem sessões práticas, foi aplicado um questionário (Anexo I) aos participantes que 

permitiu compreender a sua opinião relativamente às suas expetativas perante o projeto, 

à utilidade das estratégias no seu dia-a-dia, à sua opinião relativamente à possível adoção 

de pelo menos uma das estratégias de gestão de stress e à sua opinião relativamente à 

influencia da utilização destas estratégias na diminuição do nível de stress global sentido.  

Este questionário foi aplicado a todos os elementos da população alvo. As questões 

eram de resposta fechada do tipo “Sim” ou “Não”.  

Assim, foram obtidos os seguintes resultados demonstrados no gráfico:  
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Gráfico 6 – Resultados do questionário de avaliação intermédia aplicado 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

De acordo com as respostas dadas pelos participantes foi possível verificar que a 

maioria respondeu positivamente a todas as questões efetuadas, verificando-se que a 

totalidade da população alvo considerou que o projeto estava a ir ao encontro das suas 

expetativas, 10 dos 11 participantes responderam afirmativamente à questão da utilidade 

das estratégias no seu dia-a-dia, a totalidade respondeu que iria adotar pelo menos uma 

destas estratégias para gerir o stress no seu dia-a-dia e 10 dos 11 participantes 

consideraram que a utilização destas estratégias influenciaria a diminuição do nível global 

de stress sentido. Posto isto, após avaliar os resultados desta avaliação intermédia, pode 

considerar-se que o projeto estava no bom caminho e que as estratégias e atividades foram 

corretamente selecionadas proporcionando benefício à população alvo.  
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4.Considera que a utilização das estratégias
de gestão de stress adquiridas neste projeto

permitirão diminuir o seu nível global de…
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estratégias adquiridas durante este projeto,

no seu dia-a-dia?

2.     As atividades/estratégias de gestão de
stress realizadas têm sido úteis no seu dia-a-

dia?

1.Considera que o projeto “Gerir para 
Melhor Cuidar” está a ir ao encontro das 

suas expectativas?
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7. ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE AS COMPETÊNCIAS 

MOBILIZADAS E ADQUIRIDAS 
 

Os cuidados de Enfermagem exigem cada vez mais que os profissionais possuam 

conhecimento técnico e científico, diferenciado e aprofundado, na sua área de atuação, 

assumindo a especialização um papel cada vez mais importante na Enfermagem. De 

acordo com a Ordem dos Enfermeiros (2011:8648): 

“Especialista é o Enfermeiro com um conhecimento aprofundado num domínio 
específico de enfermagem, tendo em conta as respostas humanas aos processos de 
vida e aos problemas de saúde, que demonstram níveis elevados de julgamento 
clínico e tomada de decisão, traduzidos num conjunto de competências 
especializadas relativas a um campo de intervenção”.  
 

O Enfermeiro Especialista apresenta competência científica e humana para prestar 

cuidados de Enfermagem, cumprindo os desígnios das competências comuns a todos os 

Enfermeiros Especialistas e na sua área de especialidade em específico. 

O Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, para 

além de apresentar conhecimento aprofundado sobre um domínio específico da 

Enfermagem, “demonstra níveis elevados de julgamento clínico e tomada de decisão na 

identificação e controlo dos determinantes sociais e de saúde das comunidades” (Ordem 

dos Enfermeiros, 2015:16482).  

A realização deste Mestrado em Enfermagem, na área de especialização de 

Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, englobando a parte teórica e os estágios e 

a implementação do projeto de intervenção comunitária, permitiu a aquisição e o 

desenvolvimento de competências comuns do Enfermeiro Especialista, conforme se 

descrevem de seguida:   -“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”; 

Ao longo dos estágios foi desenvolvida e mobilizada esta competência, assentando 

sempre as minhas decisões nos princípios éticos e deontológicos da profissão, 
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demonstrando uma prática segura e adaptada às necessidades dos 

utentes/grupo/comunidade, com o intuito de prestar cuidados de qualidade.  

-“Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as 

responsabilidades profissionais”; 

No decorrer dos estágios foi possível desenvolver e mobilizar esta competência, no 

sentido em que a minha prática diária se baseou sempre no respeito pelos direitos 

humanos, preservando a segurança, dignidade e privacidade do 

utente/grupo/comunidade. O seu desenvolvimento foi demonstrado ao longo dos estágios, 

quer no momento da prestação de cuidados ao utente, considerando sempre a importância 

de garantir que o utente se encontrava esclarecido relativamente ao cuidado a ser prestado, 

que eram clarificadas todas as dúvidas existentes, garantindo o seu conforto e respeitada 

a sua vontade, quer no que concerne à realização do projeto de intervenção comunitária, 

como pode ser verificado ao longo deste relatório, sendo respeitados os direitos humanos 

dos participantes, nomeadamente a garantia de dignidade, confidencialidade, vontade e 

privacidade desde o inicio do trabalho, demonstrado através do consentimento informado, 

livre e esclarecido.  

-“Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas 

estratégicas institucionais na área da governação clínica”; 

Esta competência foi desenvolvida ao longo dos estágios, na medida em que me foi 

possível participar em diversos projetos existentes na UCSP e colaborar com a Enfermeira 

Chefe e com a Enfermeira Orientadora nas diversas atividades de gestão e coordenação, 

conforme descrito mais pormenorizadamente nas competências especificas.  

-“Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria 

contínua”; 

Durante os estágios foi tida em atenção a necessidade de melhoria continua dos 

cuidados prestados, no sentido em que foi sendo realizada uma avaliação continua dos 

cuidados prestados, procurando sempre promover a sua melhoria. Também no que 

concerne ao projeto de intervenção comunitária realizado foi possível mobilizar esta 

competência ao longo do desenvolvimento deste trabalho, podendo verificar-se a mesma 

através da implementação da avaliação intermédia do projeto, que permitiu verificar se o 
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mesmo estava a ir ao encontro das necessidades do grupo, sendo possível verificar a 

necessidade de serem introduzidas alterações ao projeto e às atividades delineadas, 

garantindo uma melhoria continua do projeto, atingindo os objetivos traçados. Nesta 

competência destaca-se mais uma vez a possibilidade de experienciar e colaborar em 

atividades de gestão e coordenação.  

- “Garante um ambiente terapêutico e seguro”; 

Ao longo dos estágios foi garantido um ambiente seguro e terapêutico para o 

utente/grupo/comunidade, promovendo o seu bem-estar e segurança, quer na prática 

diária de cuidados nos diversos ambientes como na UCSP, domicílio e locais 

comunitários, quer nos momentos de realização das atividades inerentes ao projeto de 

intervenção comunitária.  

- “Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a articulação 

na equipa de saúde” 

Esta competência foi adquirida e mobilizada ao longo dos estágios, através da 

procura de tomadas de decisão seguras e de qualidade, quer no que concerne aos cuidados 

prestados, quer no cumprimento das tarefas que me eram delegadas, em diversos 

momentos: na realização de sessões de educação para a saúde no âmbito do programa de 

saúde escolar, vacinação Covid, vigilância epidemiológica de grupos de risco e no âmbito 

da realização do projeto de intervenção comunitária.  

-“Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a 

garantia da qualidade dos cuidados”; 

Foi desenvolvida esta competência ao longo dos estágios, através da adequação do 

estilo de liderança em função dos utentes/grupo/comunidade com quem se trabalhava, 

adaptando os cuidados às necessidades e capacidade dos mesmos. Foi possível trabalhar 

com grupos de pessoas distintos (idosos, profissionais de saúde, crianças), sendo que a 

capacidade de adaptação do líder do grupo é fundamental para que sejam prestados 

cuidados de qualidade e que vão ao encontro dos objetivos de cada população alvo. Aqui 

mais uma vez se salienta a possibilidade de cooperar e participar nas atividades inerentes 

às funções de chefia, tendo sido possível experienciar a adaptação do estilo de liderança 
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de acordo com o grupo profissional com o qual se está a trabalhar (auxiliares de ação 

médica ou enfermeiros).  

-“Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade”; 

Esta competência foi desenvolvida quer ao longo dos estágios, quer anteriormente, 

enquanto Enfermeira de cuidados gerais, sendo possível mobilizá-la e melhorá-la durante 

os estágios. O autoconhecimento enquanto pessoa e profissional e a procura por manter 

uma postura assertiva, são fatores de grande importância na prática de Enfermagem, 

contribuindo grandemente no estabelecimento de relações com os utentes e profissionais. 

É de referir que um dos temas tratados ao longo do projeto de intervenção comunitária e 

trabalhado com os Enfermeiros da UCSP foi o autoconhecimento, como fator facilitador 

da gestão de momentos de stress e estabelecimento de relações saudáveis com os colegas 

de trabalho.  

- “Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica”; 

O Enfermeiro, independentemente do local onde exerce funções deverá ser detentor 

de competências que permitam a prestação de cuidados de qualidade, ao 

utente/grupo/comunidade, aliando a prática ao conhecimento científico e tendo sempre 

em consideração a humanização e individualização dos cuidados prestados.  Neste 

sentido, foi sendo desenvolvida esta competência ao longo dos estágios, procurando ter 

como base a evidência científica na prestação de cuidados e no desenvolvimento do 

projeto de intervenção comunitária. Indo ao encontro do desenvolvimento desta 

competência, também foi trabalhada a capacitação de grupos ao longo do projeto de 

intervenção comunitária, através da capacitação dos Enfermeiros para a gestão do stress 

sentido.  

Para além das Competências Comuns, foram desenvolvidas as Competências 

Especificas da área de Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, descritas no 

Regulamento de Competências Especificas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública da Ordem dos Enfermeiros (2011), conforme se 

explicitam de seguida:   

- “Estabelece, com base na metodologia do planeamento em saúde, a avaliação do estado 

de saúde de uma comunidade;” 
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O projeto de intervenção comunitária foi desenvolvido de acordo com a metodologia 

do planeamento em saúde, cumprindo as etapas definidas nesta metodologia, 

considerando-se que esta competência foi desenvolvida ao longo do projeto, com sucesso. 

A metodologia do planeamento em saúde permite estruturar um projeto de forma lógica 

e coerente, identificar os problemas de saúde da população, estabelecer prioridades, 

definir objetivos e traçar estratégias para que seja possível atingir os objetivos definidos.  

Dentro das estratégias delineadas, foi possível utilizar recursos disponíveis e efetuar 

parcerias, contribuindo para o enriquecimento deste projeto. Ao longo do seu 

desenvolvimento foram sendo realizadas avaliações periódicas de modo a compreender 

se as estratégias definidas estavam a ser as mais adequadas, contribuindo para alcançar 

os objetivos traçados e melhoria do estado de saúde da população. No final do projeto 

será realizada a sua avaliação final que permitirá confirmar se o mesmo foi realizado com 

sucesso.  

-“Contribui para o processo de capacitação de grupos e comunidades;”  

O Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública tem 

como competência a capacitação de grupos e comunidades, por forma a promover a sua 

autonomia para a gestão e controlo da sua saúde. Durante este estágio foi possível 

mobilizar esta competência perante a liderança e desenvolvimento do projeto de 

intervenção comunitária, motivando a adesão do grupo na gestão da sua saúde, tendo por 

base as necessidades que o grupo apresentou e delineando estratégias adequadas às suas 

necessidades, criando parcerias e contatos com outros profissionais, no sentido de 

promover intervenções e atividades adequadas às caraterísticas da população alvo que 

capacitaram o grupo para uma adequada gestão do stress sentido, levando a uma melhor 

qualidade de vida. Estas parcerias permitiram atuar em alguns dos determinantes de saúde 

daquele grupo, contribuindo para a resolução dos problemas identificados, tornando o 

projeto mais rico devido à partilha de conhecimentos das diversas áreas de intervenção e 

procedendo à gestão da informação em saúde deste grupo. A capacidade de liderança 

também foi desenvolvida durante este estágio devido à possibilidade de acompanhar a 

Enfermeira Chefe e a Enfermeira Orientadora, que exercia muitas vezes as funções de 

chefia. Esta oportunidade permitiu a compreensão e também a cooperação em algumas 
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atividades de coordenação de Enfermagem e de gestão, nomeadamente: gestão de 

equipas, gestão e organização de serviço, resolução de problemas, distribuição de tarefas, 

organização e distribuição de material e medicação. Esta experiência permitiu 

compreender que o papel de chefia exige grande capacidade de adaptação, vasta área de 

conhecimentos, capacidade de resposta às necessidades da comunidade e equipas, entre 

outros. Este estágio foi desenvolvido durante a pandemia Covid-19, permitindo que 

acompanhasse e auxiliasse nas tarefas inerentes a toda a organização e restruturação da 

UCSP perante a problemática. Durante este período foi necessário implementar alterações 

a nível de organização de equipas e da restruturação de serviço, quer devido à existência 

de uma área de atendimento a problemas respiratórios, quer devido ao processo de 

vacinação Covid. Todos estes aspetos permitiram o desenvolvimento de capacidade de 

liderança e gestão, inerentes ao Enfermeiro Especialista. 

-“Integra a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito comunitário e na 

consecução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde;”  

 Este projeto de intervenção comunitária teve como objetivo promover estratégias de 

gestão de stress dos Enfermeiros de uma UCSP do Sul de Portugal, tendo como base os 

princípios do Plano Nacional de Saúde Ocupacional – Revisão e Extensão 2020, que 

referem que devem ser desenvolvidos programas de educação para a saúde que permitam 

a capacitação dos indivíduos para a gestão da sua saúde/doença, incentivando a sua 

autonomia, de modo a que sejam alterados comportamentos, por forma a obter ganhos 

em saúde.  

Este projeto baseou-se também no Programa Nacional de Saúde Ocupacional da 

DGS extensão 2018-2020, cuja finalidade é a prevenção dos riscos profissionais e a 

proteção e promoção da saúde do trabalhador, através da implementação de estratégias 

de identificação, avaliação e controlo dos riscos existentes no local de trabalho, ações de 

vigilância da saúde dos trabalhadores e de promoção da saúde no local de trabalho, 

visando alcançar elevada qualidade de vida, sendo a prevenção de stress profissional uma 

das vertentes deste programa. Neste sentido, este projeto foi desenvolvido tendo como 

objetivo a promoção da saúde do grupo, através da realização de sessões de educação para 

a saúde/atividades, de forma a capacitá-los a uma adequada gestão do seu stress, 
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prevenindo complicações inerentes a este problema. Durante a realização deste projeto 

foram implementadas diversas atividades, sendo ao longo do tempo monitorizadas e 

avaliadas de forma a medir a sua eficácia.  

Durante o estágio foram ainda outros os programas/planos onde foi possível 

participar. Houve oportunidade de integrar algumas atividades do Programa de Saúde 

Escolar, pois a Enfermeira Orientadora era a responsável por este programa, havendo a 

possibilidade de auxiliar na coordenação, promoção, implementação e monitorização de 

algumas atividades, pois apesar do momento de pandemia foram planeadas e realizadas 

algumas sessões de educação para a saúde a nível do 3º ciclo e ensino secundário sobre a 

temática da sexualidade e suporte básico de vida. Também foi possível integrar atividades 

referentes ao Plano Nacional de Vacinação, dando o meu contributo no planeamento e 

implementação da vacinação Covid, auxiliando na programação da vacinação, 

organização e administração de vacinas. 

- “Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico”  

Durante a realização deste projeto de intervenção comunitária foi possível 

desenvolver esta competência através da realização do diagnóstico de situação, que 

permitiu aprofundar conhecimentos acerca desta problemática, através dos dados 

epidemiológicos estudados, assim como analisar e estudar a problemática da população 

nesta área geográfica.  

Esta competência foi também desenvolvida durante todo o estágio, na medida em 

que houve oportunidade de cooperar na vigilância epidemiológica de indivíduos e 

comunidades com Covid-19, desta área geodemográfica, através do contacto diário com 

os mesmos para avaliação e vigilância de sintomas, orientação, aconselhamento, escuta e 

realização de ensinos aos mesmos. Também o processo de vacinação Covid permitiu o 

desenvolvimento desta competência, na medida em que no processo de convocatória para 

vacinação existia a necessidade de proceder à vigilância epidemiológica do utente, de 

forma a compreender se o mesmo se encontrava apto à administração da vacina de acordo 

com o seu estado de saúde.  

Por fim, salienta-se o desenvolvimento das competências de Mestre, conforme 

descrito no Decreto-Lei 65/2018, artigo 15º (2018:4162): 
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  - a) “Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que: 

      Sustentando-se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1.º ciclo, os desenvolva e 

aprofunde; 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, 

desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de informação limitada ou 

incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais 

que resultem dessas soluções e desses juízos ou os condicionem; 

  - d) Ser capaz 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. 

A realização de ambos os estágios nesta UCSP, unidade da mesma tipologia onde 

exerço funções, permitiu comparar, desenvolver e melhorar competências ao nível da 

conceção, prestação e gestão de cuidados neste tipo de unidade funcional, mais 

precisamente no que toca às competências de Mestre em Enfermagem Comunitária e de 

Saúde Pública.  

A implementação do projeto de intervenção comunitária “Gerir para Melhor Cuidar 

– Promoção de estratégias de gestão de stress nos Enfermeiros” contribuiu para a 

obtenção de competências de Mestre, uma vez que os resultados obtidos no diagnóstico 

de situação do projeto permitiram a elaboração do artigo científico “O Stress: um 

problema dos Enfermeiros” (apêndice VIII), possibilitando desenvolver as capacidades 

de pesquisa e investigação e a apresentação das conclusões e conhecimentos obtidos ao 

longo da realização do projeto.  

Por fim, salienta-se que a procura de obtenção de mais conhecimentos, por forma a 

adequar e melhorar os cuidados prestados tem sido desde o término da licenciatura uma 



 

 

 

dez-21 | Página 88 

 

Gerir para Melhor Cuidar – Promoção de Estratégias de gestão de Stress nos Enfermeiros  

 

 

preocupação enquanto profissional, no entanto, a realização deste mestrado amplificou a 

necessidade de aumentar as aprendizagens de um modo fundamentalmente auto-

orientado ou autónomo. 

Perante o exposto, considera-se que estes estágios foram ricos em experiências e 

aprendizagens, contribuindo para o desenvolvimento das Competências de Mestre e de 

Enfermeiro Especialista de Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública.  
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CONCLUSÃO 
 

O Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública exerce 

a sua prática na comunidade, tendo como uma das suas competências a deteção de 

problemas de saúde de uma comunidade e a procura pela sua resolução, através da 

implementação de programas e projetos comunitários. Neste sentido, este profissional 

deve atender às características e necessidades da população em estudo, de forma a 

implementar intervenções que vão ao encontro das necessidades demonstradas pelo 

grupo. Por forma a implementar um projeto de intervenção comunitária, é essencial que 

exista uma base organizacional do projeto, onde seja possível basear a sua realização de 

forma metódica e organizada. Assim, a metodologia de planeamento em saúde surge 

como um suporte para a realização deste projeto, permitindo a sua implementação, tendo 

em vista que o planeamento é um processo dinâmico e contínuo possibilitando alterações 

sempre que se verifique essa necessidade. O projeto de intervenção comunitária tem como 

objetivo primordial a alteração do estado de saúde de uma comunidade, a resolução de 

problemas de uma comunidade, ou o suprimento de necessidades de uma comunidade, 

sempre com a finalidade de obter ganhos em saúde.  Todo este processo deve ser realizado 

tendo em conta os recursos existentes que poderão auxiliar na sua execução utilizando-os 

da forma mais racional possível. Sendo parte integrante das funções e competências do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, surge como 

essencial no desenvolvimento profissional do enfermeiro. Considerando como uma das 

competências de um Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde 

Pública, a avaliação do estado de saúde de uma comunidade com base na metodologia de 

planeamento em saúde, foi realizado o diagnóstico de situação que permitiu identificar as 

necessidades de determinada comunidade, sendo neste caso específico o grupo de 

Enfermeiros de uma UCSP do Sul de Portugal a população alvo deste projeto e o stress a 

problemática identificada. Sendo a Enfermagem uma profissão grandemente exposta a 

situações causadoras de stress, cujas consequências podem ser graves quer para o 

profissional, quer para o empregador, quer para a população a quem prestam cuidados, é 
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importante incrementar estratégias que auxiliem este grupo a gerir de forma eficaz o stress 

sentido. O Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública 

deverá intervir a nível da promoção da saúde, de forma a capacitar a população alvo a 

gerir eficazmente o stress, com vista à obtenção de um melhor estado de saúde.  

Neste sentido, para o desenvolvimento deste projeto de intervenção comunitária, o 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública deve ser dotado 

de conhecimentos e competências que permitam a intervenção junto da população alvo, 

com intuito de atingir os objetivos traçados.  

No que concerne a este projeto de intervenção comunitária, após a realização do 

diagnóstico de saúde e caracterização dos problemas identificados, foram delineadas as 

estratégias adequadas por forma a alcançar os objetivos delineados, sendo possível 

verificar e confirmar esta situação através da avaliação intermédia e posteriormente 

avaliação final. Considera-se que estas estratégias foram as mais apropriadas, pois 

permitiram atingir os objetivos e obter ganhos em saúde, como referido anteriormente no 

decorrer do relatório. Para que fosse possível atingir os objetivos traçados foi essencial a 

implementação de contactos e parcerias com profissionais especialistas nas áreas de 

intervenção, tornando desta forma o projeto mais rico e eficaz.  

Relativamente a limitações na realização deste projeto, as que se destacam 

relacionam-se com o contexto pandémico em que o projeto foi realizado, pois a equipa 

de Enfermagem encontrava-se assoberbada de trabalho e responsabilidades, sendo por 

vezes difícil planear antecipadamente as atividades delineadas, pois dia para dia existiam 

novas situações que poderiam influenciar a realização das atividades e também o facto de 

a mestranda vivenciar também momentos de assoberbado trabalho na UCSP onde presta 

cuidados e sem beneficiar do estatuto de trabalhador-estudante, sendo efetuado um grande 

esforço para cumprir os objetivos destes estágio. No entanto, este problema foi 

ultrapassado, sendo que todas as atividades planeadas foram realizadas, ainda que por 

vezes com necessidade de ajuste na sua calendarização. De acordo com o percecionado, 

este projeto foi extremamente bem aceite e importante para a população alvo, pois surgiu 

no momento ideal, em que a equipa apresentava grande excesso de trabalho e 

consequentemente mais pressão e possibilidade de ocorrência de stress.  O projeto 
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permitiu aos participantes adquirirem estratégias que facilitem a gestão do seu stress, 

sendo que as atividades realizadas surgiram também como um momento de partilha de 

conhecimentos, pensamentos e sentimentos, promovendo a união da equipa e momentos 

de mais descontração, bastante importantes em momentos de elevada carga de trabalho e 

pressão.  

A realização deste projeto, inserido nos estágios desta área de especialização, 

contribuiu para o meu desenvolvimento enquanto Enfermeira, mobilizando e adquirindo 

competências de Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde 

Publica. De acordo com a opinião explicitada pelos participantes, este projeto deveria ser 

replicado, sendo para tal necessário realizar algumas alterações no que concerne ao 

planeamento das atividades, que deveriam ser planeadas para todo o ano, permitindo 

intervir na problemática do stress de forma mais efetiva, introduzindo mensalmente 

atividades que permitissem a gestão desta problemática.  

A realização deste relatório contribuiu para a análise e aprofundamento de 

conhecimentos sobre a temática e para a obtenção eficaz de ganhos em saúde dos 

participantes deste projeto de intervenção comunitária.
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Apêndice I – Consentimento Informado, Livre e Esclarecido 
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CONSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Exmo. (a), Sr. (a). 

Eu, Helena Nunes Luzia, enfermeira de cédula profissional nº 82547, encontro-
me atualmente a frequentar o 4º Curso de Mestrado em Associação de Enfermagem 
Comunitária e de Saúde Pública, na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de 
Beja, no ano letivo 2019/2020.  

No âmbito do Estágio em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, sob a 
orientação da Professora Doutora Ana Pires e da Enfermeira Especialista Carla Espada, 
com início a 23 de março e término a 20 de agosto, é-me solicitada a realização de um 
diagnóstico de saúde de um grupo/comunidade, de acordo com a metodologia do 
planeamento em saúde. 

Este estudo pretende identificar a existência de stress nos Enfermeiros da UCSP 
de Aljustrel. Deste modo, solicito a sua participação voluntária no preenchimento do 
“Questionário de stress nos Profissionais de Saúde”, de forma a dar início ao projeto de 
intervenção comunitária “Gerir para melhor Cuidar - Promoção de estratégias de gestão 
de stress nos Enfermeiros”. Com este preenchimento pretende-se compreender melhor 
este problema, de forma a avaliar e criar estratégias de gestão de stress neste grupo de 
profissionais.  

Este questionário respeita os requisitos e procedimentos éticos e é de caráter 
voluntário. É fulcral o seu consentimento e preenchimento de forma a realizar um correto 
diagnóstico de situação deste grupo e posterior implementação do projeto. Informo ainda 
que a sua participação no estudo poderá ser interrompida a qualquer momento, sem 
qualquer implicação ou dano pessoal relacionado com a sua suspensão. A sua participação 
não é obrigatória, não havendo qualquer consequência caso se recuse a participar e não 
acarreta quaisquer custos para o participante. No que concerne ao tratamento de dados, 
estes serão analisados e tratados de forma conjunta, não havendo qualquer tratamento ou 
divulgação de forma individualizada, de forma a garantir a sua confidencialidade. Os 
resultados deste estudo serão integrados num relatório que será alvo de discussão pública, 
sendo o tratamento dos dados efetuado de forma global e apresentados dessa mesma 
forma, não havendo possibilidade de identificação dos participantes. Após a conclusão 
do Mestrado, todos os dados recolhidos serão destruídos. 

O tempo médio previsto para o preenchimento do questionário é de 15 minutos 
aproximadamente. 

Este impresso é preenchido em duplicado, uma via para a estudante e uma via para 
o participante.  
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Em caso de necessidade de qualquer esclarecimento encontro-me disponível 
através do e-mail: helenaluzia91@gmail.com.  

Se pretender esclarecimento sobre algum assunto em relação ao tratamento dos 
dados, poderá entrar em contacto com o Encarregado da Proteção de Dados do IPB 
através do e-mail epd@ipbeja.pt.  

Caso considere que não estejam a ser cumpridos os devidos cuidados com os seus 
dados pode se pretender apresentar reclamação à Comissão Nacional de Proteção de 
Dados através do e-mail geral@cnpd.pt. 

Obrigada pela sua colaboração. 

Com os melhores cumprimentos, 

________________________________ 

Helena Luzia 

(Na qualidade de estudante do 4º Mestrado em Enfermagem) 

____________________________________ 

Enfermeira Especialista Carla Espada 

(Na qualidade de Orientadora de Estágio) 

 

 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações que 
foram transmitidas pela(as) pessoa(as) que acima assinam. Foi-me garantida a 
possibilidade de recusar participar neste projeto, sem qualquer tipo de consequência. 
Aceito participar neste trabalho e permito a utilização dos dados que de forma voluntária 
forneço, confiando que serão apenas utilizados para o mesmo e para o relatório de estágio, 
com a garantia da confidencialidade que me foi assegurada pela estudante e orientadoras. 

Deste modo, estou disponível e aceito responder ao questionário, no âmbito do 
projeto “Gerir para melhor Cuidar - Promoção de estratégias de gestão de stress nos 
Enfermeiros”. a ser realizado pela estudante, Helena Nunes Luzia, no âmbito do mestrado  
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em associação, sob a orientação da Sr.ª Enfermeira Especialista Carla Espada e da Sr.ª 
Professora Doutora Ana Pires.  

 

Nome________________________________________________ 

Assinatura ____________________________________________ 

Data ___/___/_____ 
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Apêndice II– Logótipo do Projeto  
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Autorização para aplicação do questionário 
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Apêndice III – Exemplo das convocatórias enviadas à população alvo  
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Exmos. Srs. Enfermeiros,  

 

Serve o presente para vos convidar a participar na Sessão de Educação para a 

Saúde (título da sessão)o âmbito do Projeto “Gerir para melhor Cuidar -

Promoção de Estratégias de Gestão de Stress nos Enfermeiros”, a realizar no 

próximo dia (data e local).  

Solicito, se possível, que tragam a t-shirt alusiva ao projeto.  

 

Obrigada pela vossa presença! 
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Apêndice IV – Planos das Sessões das atividades planeadas 
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Apêndice V – Folha de presenças 
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Apêndice VI – Estimativa de custos 
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Apêndice VII – Questionários aplicados no final das diversas Sessões 
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Questionário avaliação de conhecimentos 

Sessão de Educação para a Saúde “Stress Profissional” 

 

 

Assinale nas questões que se seguem a opção que considere correta:   

 

1. O Stress é: 
 

a) Conjunto de reações orgânicas e especificas de adaptação que o organismo 
emite quando é exposto a qualquer estímulo que o irrite e amedronte; 

b) Conjunto de reações orgânicas e especificas de adaptação que o organismo 
emite quando é exposto a qualquer estímulo que o excite, irrite, amedronte 
ou o deixe muito feliz; 

c) Conjunto de reações orgânicas e especificas de adaptação que o organismo 
emite quando é exposto a estímulos que o deixam nervoso e impaciente. 

 

2. O Distress é:  
 

a) É desagradável, prejudicial. Definido como uma motivação de aprender a 
escapar ou evitar o stressor. Surge quando o stress provoca efeitos negativos, 
podendo gerar desordens psicológicas nos indivíduos. Os seus efeitos são 
desgastantes e improdutivos.  

b) É agradável e construtivo, é considerado desejável e está associado a efeitos 
positivos na resposta antecedente. Este faz com que tomemos decisões, 
resolvamos problemas e melhoremos o nosso funcionamento e capacidades. 
Motiva-nos para atingirmos objetivos desejáveis. 
 

 

3. O Stress é caraterizado por 3 fases, escolha a opção correta: 
 

a) Fase de alerta, fase de resistência e fase de exaustão;  
b) Fase de reação, fase de atenção e fase de esgotamento; 
c) Fase de resistência, fase de reação e fase de exaustão.  
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4. O Stress: 
 

a) Apresenta consequências graves para o trabalhador e para o empregador; 
b) Apresenta consequências graves para o trabalhador. O empregador não é 

influenciado pelo stress profissional, pois este é um problema apenas do 
trabalhador: 

c) Apresenta consequências mais graves para o empregador do que para trabalhador.  
5. Os sinais e sintomas do stress: 

 

a) São principalmente sintomas psicológicos; 
b) São sintomas físicos e psicológicos, sendo os físicos mais graves que os 

psicológicos; 
c) São físicos e psicológicos, apresentando ambos a mesma gravidade. 

 

6. Relativamente à estratégias de coping, estas podem ser: 
 

a) Estratégias focadas no problema e nas emoções; 
b) Estratégias focadas nas pessoas e nas emoções: 
c) Estratégias focadas no emprego e no empregador.  
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Avaliação da utilidade da Sessão de Educação para a Saúde: 

 

Considera que esta sessão foi útil para o seu dia-a-dia? 

 

Nada útil__  Pouco útil__  Útil__  Muito útil__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

dez-21 | Página 121 

 

Gerir para Melhor Cuidar – Promoção de Estratégias de gestão de Stress nos Enfermeiros  

 

 

Avaliação intermédia do projeto “Gerir para Melhor Cuidar – 

Promoção de estratégias de gestão de stress nos Enfermeiros de uma 

UCSP do Sul de Portugal 

 

1. Considera que o projeto “Gerir para Melhor Cuidar” está a ir ao encontro das 
suas expectativas? 
 

SIM__     NÃO__ 

 

2. As atividades/estratégias de gestão de stress realizadas têm sido úteis no seu dia-
a-dia? 

     

          SIM__     NÃO__ 

 

3. Pondera adotar pelo menos uma das estratégias adquiridas durante este projeto, 
no seu dia-a-dia? 

  

           SIM__ NÃO__ 

 

4. Considera que a utilização das estratégias de gestão de stress adquiridas neste 
projeto permitirão diminuir o seu nível global de stress? 

 

        SIM__   NÃO_ 
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Apêndice VIII – Artigo 
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RESUMO 

O stress é uma resposta do organismo às exigências, problemas, constrangimentos e 

alterações que surgem no dia-a-dia. A Enfermagem é uma profissão diariamente 

assoberbada por exigências, pressão laboral e novas situações às quais se deve 

adaptar.  De forma inevitável os Enfermeiros experienciam momentos de stress, pelo 

que é de grande importância que consigam adquirir estratégias que permitam a gestão 

eficaz do stress sentido.  

Objetivo: Identificar o nível de stress sentido e as dimensões que mais contribuem para 

o stress dos Enfermeiros de uma Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 

[UCSP] do Sul de Portugal. Metodologia: Estudo quantitativo descritivo. Resultados: 
A pesquisa demonstrou que os Enfermeiros da UCSP revelaram sentir um nível 

moderado stress, sendo que as dimensões que mais contribuem para o stress sentido 

são as dimensões relacionadas com o excesso de trabalho, carreira e remuneração e 

problemas familiares. Conclusão: O estudo demonstrou a importância de intervir mais 

ativamente no stress profissional. É fulcral que as organizações e locais de trabalho 

tenham projetos que permitam a promoção de estratégias que capacitem os 

Enfermeiros para uma gestão adequada do stress.  

Descritores: Stress profissional; Enfermagem; Capacitação; Gestão; Estratégias de 

coping.  
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Apêndice IX – Planeamento das sessões/Calendarização entregue à 

população alvo 
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ANEXOS 
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Anexo I – Questionário de dados sociodemográficos e de Stress nos 

Profissionais de Saúde 
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Nº___ 
 
Este questionário encontra-se inserido no Projeto “Gerir para melhor Cuidar – Promoção 
de Estratégias de Gestão de Stress nos Enfermeiros” do Estágio do IV Mestrado em 
Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública do Instituto Politécnico de Beja e tem como 
objetivo identificar os níveis de stress dos Enfermeiros. Solicita-se a sua colaboração no 
preenchimento do mesmo.  
 
Assinale com (x) as questões que se seguem: 

1. Género:  

F __ 
M__ 
 

2. Idade: _____ anos 

 
3. Escolaridade:  

Licenciatura:__ 
Pós-licenciatura/Mestrado:__ 
Doutoramento:__ 

 
4. Anos de profissão: 

        0 - 10 anos: __ 
        10 - 20 anos:__ 
        20 - 30 anos:__ 
        30 - 40 anos:__ 
 

5. Exerce funções em mais do que um serviço? 

       Sim: __ 
       Não: __ 
          

6. Na escala que se segue, assinale com um círculo o número que melhor indicar o 

nível de “stress” que sente geralmente no exercício da sua atividade profissional.  

Em termos gerais, a minha atividade profissional provoca-me… 
Nenhum Stress 

0 
Pouco Stress 

1 
Moderado Stress 

2 
Bastante 

Stress 
3 

Elevado Stress 
4 
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7. Apresentam-se seguidamente várias fontes potencialmente geradoras de “stress” 

na sua atividade profissional. Por favor, assinale com um círculo o número que 

melhor indicar o nível de stress/pressão gerado por cada potencial fonte de stress 

no exercício da sua atividade profissional (0=Nenhum stress; 1=Pouco Stress; 

2=Moderado stress; 3=Bastante Stress; 4=Elevado stress). Se alguma das 

situações referidas não se aplicar ao seu caso particular, por favor não responda a 

essa questão deixando-a “em branco”. 

                                                                                                                                                                   
Nenhum Stress …  Elevado Stress 

1. A falta de possibilidades de desenvolvimento e promoção na 
carreira 

0    1     2     3    4 

2. Atitudes negativas relativamente ao nosso trabalho por parte 
das pessoas a quem presto os meus serviços (ex: clientes, 
cidadãos, etc.) 

0    1     2     3    4 

3. Falta de tempo para manter uma boa relação com as pessoas 
mais próximas (ex: cônjuge, filhos, amigos, etc.) 

0    1     2     3    4 

4. Conflitos e problemas com colegas de trabalho 0    1     2     3    4 
5. Trabalhar muitas horas seguidas 0    1     2     3    4 
6. Viver com os recursos financeiros/salário de que disponho 0    1     2     3    4 
7. Falta de condições de trabalho 0    1     2     3    4 
8. Incompreensão face ao nosso trabalho por parte das pessoas 
a quem presto os meus serviços (ex: clientes, cidadãos, etc.) 

0    1     2     3    4 

9. Falta de materiais e equipamentos para realizar o meu 
trabalho 

0    1     2     3    4 

10. O excesso de trabalho e/ou tarefas de caráter burocrático 0    1     2     3    4 
11. Ter de realizar muitas horas seguidas de trabalho 0    1     2     3    4 
12. Conflitos e problemas com superiores hierárquicos 0    1     2     3    4 
13. Cumprir com aquilo que é esperado pelas pessoas a quem 
presto os meus serviços (ex: clientes, cidadãos, etc.) 

0    1     2     3    4 

14. Falta de tempo para dar apoio e conviver com a minha 
família/amigos 

0    1     2     3    4 

15. Falta de perspetivas de progressão na carreira 0    1     2     3    4 
16. A sobrecarga ou excesso de trabalho 0    1     2     3    4 
17. Os conflitos interpessoais com outros colegas de trabalho 0    1     2     3    4 
18. Falta de meios e condições de trabalho 0    1     2     3    4 
19. Salário inadequado/insuficiente 0    1     2     3    4 
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20. A falta de apoio e ajuda por parte dos meus superiores 0    1     2     3    4 
21. Nível de exigência das pessoas a quem presto os meus 
serviços (ex: clientes, cidadãos, etc.) 

0    1     2     3    4 

22. Comportamentos incorretos e/ou inadequados de colegas de 
trabalho 

0    1     2     3    4 

23. Falta de tempo para estar com a família/amigos 0    1     2     3    4 
24. O favoritismo e/ou discriminação “encobertos” no meu 
local de trabalho por parte dos meus superiores 

0    1     2     3    4 
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Anexo II -Autorização das Coordenadoras da UCSP  
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Anexo III - Parecer da Comissão de Ética do Instituto Politécnico de Beja 
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Anexo IV – Autorização do autor do questionário de Stress nos Profissionais de 

Saúde para a sua utilização 
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Anexo V - T-shirts. Pin’s e bolas antisstress 
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